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Resumo
As crianças e jovens atuais crescem rodeados de novos dispositivos digitais e, por isso,
pensam e processam informação de forma radicalmente diferente das gerações
anteriores. Estes “nativos digitais” necessitam de novas formas de aprendizagem, mais
interativas, participativas e individualizadas, que facilitem a criação, colaboração e
partilha de conhecimento com colegas, professores, pais e comunidades educativas.
Neste trabalho, os novos média digitais são considerados não só incontornáveis como
uma excelente oportunidade para aproximar a escola à realidade do mundo atual. A
utilização de ambientes de aprendizagem simples e intuitivos, harmoniosamente
combinando tecnologia Web 2.0 e pedagogia, permite às crianças desenvolver desde
cedo, e de forma controlada, importantes capacidades de literacia digital, inovação e
criatividade, tais como: criação colaborativa, aprendizagem em rede, pesquisa, análise,
processamento e comunicação de informação. Simultaneamente, a adopção de
ambientes colaborativos e sociais nas comunidades escolares ajudam também a
atenuar a barreira existente entre a educação formal, na escola, e a educação
informal, tipicamente realizada fora da escola, mas não menos importante. Apresentase aqui uma concretização desta visão, a plataforma schoooools.com, desenvolvida e
validada em diversas escolas, seguindo uma abordagem investigação-acção, que tem
permitido extrair diversas lições e conclusões, das quais apresentamos aqui algumas
das principais.
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1. INTRODUÇÃO
As crianças e jovens atuais crescem rodeados de novos dispositivos digitais e, por isso,
pensam e processam informação de forma radicalmente diferente das gerações
anteriores, necessitando de novas formas de aprendizagem, mais interativas,
participativas e individualizadas, que facilitem a criação, colaboração e partilha de
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conhecimento com colegas, educativas, pais e comunidades educativas (TAPSCOTT,
1998; PRENSKY 2001; PRENSKY 2010).
2. NOVOS MEDIA DIGITAIS
Na plataforma schoooools.com, tal como na opinião de vários especialistas, as TIC e os
novos média digitais devem ser considerados uma excelente oportunidade para
aproximar a escola à realidade do mundo atual, em que o acesso à informação e
conhecimento é radicalmente diferente de há 10 anos atrás, por exemplo.

3. AMBIENTE DE APRENDIZAGEM SIMPLES E INTUITIVO
A utilização de ambientes de aprendizagem simples e intuitivos, harmoniosamente
combinando tecnologia Web 2.0 e pedagogia, permite às crianças desenvolver desde
cedo, e de forma controlada e segura, importantes capacidades de literacia digital,
inovação e criatividade, para além da sensibilização cada vez mais necessária para a
adopção de boas práticas (privacidade, segurança, ética, utilização moderada, direitos
de autor, etc.) associadas à utilização da internet e redes sociais, tais como: criação
colaborativa, partilha, aprendizagem em rede, aprendizagem informal, comunicação
electrónica (correio, chat), bem como pesquisa, análise crítica, processamento e
composição de informação. Naturalmente, o mesmo tipo de benefícios são aplicáveis
aos pais e educadores, em suma, à comunidade educativa em geral.
Simultaneamente, a adopção de ambientes colaborativos e sociais nas comunidades
escolares ajudam também a atenuar a barreira digital existente entre a educação
formal, na escola, e a não menos importante educação informal, tipicamente realizada
fora da escola. A aprendizagem em rede e em parceria são hoje cada vez mais
importantes no processo de aprendizagem ao longo da vida, e é cedo que se deve
começar a educar para utilização adequada destas ferramentas.
4. SCHOOOOOLS.COM
A plataforma schoooools.com (TECLA COLORIDA 2012) é uma concretização desta
visão e das necessidades anteriormente apresentadas (Figura 1). É um produto e
serviço totalmente nacional, inovador tanto no mercado nacional como internacional,
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que nasceu na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP),
capitalizando competências tecnológicas existentes para satisfazer a necessidade
detectada no mercado global de uma solução capaz de dar resposta cabal aos desafios
enumerados.
A plataforma foi desenvolvida e colocada em utilização no ano lectivo 2008/09, nas
escolas do 1º ciclo de ensino básico do concelho do Porto, tendo desde então vindo a
ser evoluída e validada em diversas escolas espalhadas pelo país (~300 registadas, até
Junho de 2012), seguindo uma abordagem investigação-ação, que tem permitido
extrair diversas lições e conclusões sobre como potenciar uma efetiva utilização das
TIC para fins educativos no Ensino Básico.

Figura 1 – schoooools.com: espaços sociais e colaborativos, pessoais e privados
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5. TRABALHO FUTURO
O projeto “Escolinhas Criativas” (TECLA COLORIDA 2011) é um projecto de I&D em
consórcio atualmente em desenvolvimento que tem como parceiros principais e com
conclusão prevista para Março de 2013. O projeto tem como objectivo principal
colocar a plataforma na linha da frente das soluções atualmente disponíveis a nível
global na respetiva área educativa e faixa etária, possibilitando, fomentando e
potenciando ainda mais a colaboração, inovação e criatividade nas atividades de
ensino/aprendizagem no seio das comunidades educativas alvo. Em concreto, visa
suportar atividades criativas e artísticas assentes na mais recente tecnologia Web e
nos cada vez mais difundidos média digitais e sociais: infografias, áudio, música, vídeo,
animação, Web rádio, Web TV, jogos interativos, ambientes virtuais, tudo em contexto
de redes sociais privadas, ancoradas na redes sociais reais, escolares. Embora numa
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fase já final do projeto, o consórcio mantém aberto o interesse em colaborar com
escolas e instituições piloto para a fase final de teste e validação do produto
desenvolvido.
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