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Abstract - Educational activities where students do not stay at a fixed, predetermined 

location, has been growing in research output. The pedagogies and processes for these 

environments where students move are typically less documented than those of traditional 

classrooms. We have surveyed the areas of problems addressed by the literature on the field, 

and the areas of its contributions, to build a panorama of the research foci for managing 

learning in environments where students move. This was done by means of an exploratory 

literature review, followed by thematic analysis and triangulation. We established that 

research focuses on problems and contributions dealing with the design, creation, and 

deployment of these learning activities, and to a lesser degree, on problems and contributions 

dealing with the potential of use of technology. However, there is a lack of research focusing 

on other areas relevant to more widespread implementation across the educational system, 

namely structural, logistic, and assessment problems and contributions. This points towards 

a need to develop research in these areas, in order to contribute to more grounded and 

successful efforts to implement learning activities in environments where students move.  

Keywords: mobile learning, mobile environments, learning beyond the classroom, widespread 

implementation  
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Resumo – Os dispositivos móveis estão presentes no dia a dia dos nossos alunos, o que 

tem repercussões na forma como interagem com o outro e como aprendem. As suas 

potencialidades devem ser utilizadas em contexto educativo, pois podem promover novas 

formas de ensinar, mais motivadoras e adequadas a este novo perfil de aluno. A tecnologia 

pode contribuir de forma significativa para melhorar o sucesso escolar, aumentando a 

motivação dos alunos e contribuindo para o desenvolvimento do espírito crítico, da 

criatividade e da autonomia. A criação de experiências de leitura com recurso a dispositivos 

móveis pode contribuir para a implementação de novas práticas de promoção da leitura na 

escola, de que é exemplo o estudo apresentado neste artigo. Pretendeu-se verificar qual o 

impacto que um percurso de leitura, com recurso ao transmedia storytelling, pode ter na 

motivação dos alunos. Este estudo de caso foi realizado numa escola da região do Médio 

Tejo, na disciplina de Português, em três turmas do 7º ano de escolaridade, envolvendo 39 

alunos. A obra escolhida foi Alice no País das Maravilhas, uma obra recomendada pelo Plano 

Nacional de Leitura.  Os resultados obtidos mostram o impacto positivo que os percursos 

pedagógicos com recurso a transmedia storytelling têm na motivação, autonomia e melhoria 

das aprendizagens dos alunos.  

Palavras-chave: Dispositivos móveis, Transmedia storytelling, Leitura, Motivação 
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Resumo – A instituição escolar experimenta na contemporaneidade mudanças desafiantes 

decorrentes das complexas transformações que tipificam as sociedades globalizadas. Face 

ao mundo em transformação urge repensar a educação e o ensino. Face a todas as 

transformações que têm vindo a ocorrer, julgamos oportuno refletir se mediante a aplicação 

de um modelo de ensino-aprendizagem (Modelo Múltiplas Perspetivas) podemos potenciar a 

aprendizagem de um conteúdo particular da ética e abordá-lo de acordo com novos 

pressupostos didáticos mais condizentes com as características dos alunos da escola da 

atualidade, nomeadamente com recurso aos dispositivos móveis. Da aplicação do referido 

modelo no ensino secundário, num estudo quasi-experimental, obtivemos resultados que 

julgamos poder constituir-se como elementos fecundos para relançar o debate em torno de 

mudanças que podem potenciar a aprendizagem de conteúdos portadores de complexidade 

que fazem parte de domínios pouco-estruturados, como é o caso da disciplina de Filosofia.  

Palavras-chave: Ética; Modelo Múltiplas Perspetivas; Desconstrução; Reflexão. 
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Resumo - A evolução para a sociedade do conhecimento, realçando a inovação científica e 

tecnológica desencadeia novos contextos e desafios. É fundamental que os professores 

tenham atitudes positivas face à utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC), para garantir a efetiva integração das mesmas no processo de ensino-aprendizagem. 

Para o efeito foi aplicado um questionário a 115 professores de 3 agrupamentos. Procurou-

se assim compreender se as perspetivas e as representações dos docentes sobre o 

contributo da utilização das TIC para a inovação pedagógica e curricular, variam em função 

do ciclo de ensino (pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclo/secundário de escolaridade) que lecionam. 

Os resultados evidenciaram que à medida que o nível de escolaridade vai aumentando as 

exigências colocadas aos professores em termos de utilização das TIC são maiores e que de 

facto, os docentes do 3º ciclo/secundário são os que mais investem em formação em 

detrimento do pré-escolar e 1º ciclo.  Recomenda-se uma maior aposta na formação contínua 

dos professores (desde o estágio) e na realização de formações de qualidade que vão de 

encontro às necessidades dos docentes e os auxiliem na elaboração de recursos 

potenciadores das aprendizagens.  

Palavras-chave: TIC, formação de professores, inovação pedagógica e curricular. 

  


