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Resumo - O presente trabalho apresenta o aplicativo Kahoot como uma ferramenta para as 

aulas de matemática através de uma experiência na utilização desse recurso educativo para 

revisão de conteúdos. E ainda, descreve as contribuições da plataforma como possibilidade 

de estímulo e engajamento dos alunos no processo de ensino-aprendizagem. Para tanto, 

realizou-se um estudo de caso descritivo e de natureza qualitativa com alunos do 8º ano de 

uma escola particular localizada na cidade de Londrina. Os dados foram coletados por meio 

de observação e questionário online (Quizzes). Os resultados apontaram que o Kahoot 

potencializou o uso da gamificação em sala de aula por facilitar a utilização de elementos de 

games como feedback imediato, regras claras, diversão, inclusão do erro, prazer e 

motivação. Ademais, o Kahoot também pode ser utilizado como instrumento de avaliação 

diagnóstica, formativa e/ou somativa, dependendo dos objetivos a serem alcançados.  

Palavras-chave: Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, Kahoot, Metodologias 

ativas.  
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Resumo – Tendo em vista o desenvolvimento da escrita digital e do cálculo mental com 

recurso a dispositivos móveis, esta comunicação breve, enquanto recorte de um estudo que 

pretende investigar a aplicabilidade do m-learning ao 1.º Ciclo, vem apresentar os resultados 

preliminares promovendo, também, a aproximação da escola aos atuais estudantes. As 

crianças utilizam dispositivos móveis com acesso à internet desenvolvendo competências no 

âmbito das TIC. Neste cenário de mobilidade, o conceito de mobile learning tem vindo a 

captar a atenção dos agentes educativos no sentido de atualizar, modificar e contribuir para 

o sucesso educativo. Acreditamos no potencial pedagógico imanente e presente através da 

utilização dos dispositivos móveis na educação, mais concretamente, na integração dos 

mesmos em contexto escolar. Este estudo tem como objetivo aferir da aplicabilidade do m-

learning ao 1.º Ciclo e verificar em que domínios pode ser vantajoso. Em termos 

metodológicos, optamos pela investigação-ação e desenvolvemos várias sessões, em sala 

de aula, privilegiando as áreas curriculares de português e matemática, recorrendo a uma 

plataforma de escrita de textos e a Apps, respetivamente. Optou-se, ainda, pela aplicação de 

questionários a alunos e encarregados de educação para aferir do universo tecnológico das 

famílias e seus pareceres sobre o m-learning. 

Palavras-chave: mobile learning, dispositivos móveis, crianças, telemóvel. 
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Resumo - A presente investigação faz parte de um projeto de tese de Doutoramento em 

Multimédia em Educação, que se articula com o projeto EduPARK, defende a exploração de 

mobile learning, sob a forma de jogo em ambiente outdoor, como estratégia de ensino, tendo 

por base uma app interativa. O EduPARK visa explorar estratégias de game-based learning, 

com recurso a conteúdos em realidade aumentada, suportada por dispositivos móveis e com 

base em princípios de geocaching num parque em Aveiro. No projeto da tese pretende-se: : 

i) desenvolver um guião educativo interdisciplinar, a integrar na app em formato de jogo tipo 

quiz, sobre a temática da conservação da natureza; ii) envolver ativamente os alunos do 1.º 

e do 2.º Ciclos do Ensino Básico, em contexto de educação não-formal, na aprendizagem 

sobre esta temática realizando atividades no Parque; e iii) avaliar o impacto da app EduPARK 

na aprendizagem móvel e ativa dos alunos. Espera-se que esta investigaçao se revele um 

contributo no processo de construção de conhecimento interdisciplinar para o 

desenvolvimento de valores e atitudes de conservação da natureza e, simultaneamente, 

promova a motivação para a aprendizagem.  

Palavras-chave: EduPARK, Outdoor Mobile Learning, Game-based learning, Conservação 

da Natureza 
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Resumo A utilização de aplicativos em sala de aula vem permitindo aos educadores o 

desenvolvimento de habilidades, bem como uma dinamização maior na socialização dos 

conhecimentos. Dessa forma, este estudo, de natureza exploratória, pretende apresentar os 

resultados obtidos com a utilização do aplicativo Quizlet em uma turma de graduação do 

curso de Pedagogia, ligada a uma universidade pública federal no Brasil. Os dados foram 

obtidos a partir de um questionário e uma entrevista realizada por meio de um grupo focal, 

aplicado aos alunos participantes. Os resultados apontam que os respondentes consideram 

o Quizlet um excelente recurso para estudar e desafiar os demais alunos a resolverem 

questões em torno dos conteúdos estudados. Além disso, o Quizlet aumentou a motivação e 

possibilitou a realização de um trabalho colaborativo. 

Palavras-chave: Quizlet. Aplicativos na Educação. Tecnologias Móveis. 
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Resumo - Podemos ensinar uma língua estrangeira e ao mesmo tempo ensinar temas 

globais? Como podemos preparar os nossos alunos para lidar com problemas ambientais? 

Qual é a nossa responsabilidade como professores de línguas num mundo tão poluído com 

plástico? A preocupação com a temática da poluição causada pelo plástico, nomeadamente, 

nos rios, levou à conceção de uma atividade que usa o modelo de aprendizagem 5E’s: 

envolver, explorar, explicar, elaborar e examinar (Bybee e Landes, 1990). Exploramos o 

podcast “Plastic Life” com a ajuda da tecnologia móvel dos alunos, e o conceito de literacia 

ambiental crítica para ajudar os professores a integrar o tópico do ambiente na sala de aula 

de inglês como língua estrangeira. Uma atividade que ofereceu uma ideia criativa para um 

projeto integrado que não apenas cumpre os objetivos de ensinar uma língua estrangeira, 

mas também aumentar a consciência ambiental dos alunos. 

Palavras-chave: Literacia ambiental crítica, Ensino de inglês, Pensamento crítico, Mobile 

learning 
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Resumo - Este estudo é inspirado num trabalho anterior, publicado em 2012, e resulta de 

uma pesquisa encetada no âmbito de uma unidade curricular do Mestrado em Pedagogia do 

Elearning (Universidade Aberta, Portugal). Portanto, o objetivo deste estudo exploratório é 

dar continuidade à investigação anteriormente realizada, na qual o propósito era aferir o nível 

de investigação realizada em Portugal sobre jogos e mobile learning. O período temporal 

ficou compreendido entre 2012 e 2018. 

Para o efeito, identificaram-se os documentos do RCAAP (Repositórios Científicos de Acesso 

Aberto de Portugal) que correspondem aos descritores e critérios definidos. Um total de 6 

estudos atendeu plenamente aos requisitos para a formação do corpus. Com base numa 

estratégia meta-analítica, a partir do MAECC® (meta-modelo de análise e exploração do 

conhecimento científico®), avançou-se no tratamento e na análise dos referidos documentos.    

A meta-análise permite concluir que os autores privilegiaram o estudo de aplicações 

pragmáticas e concretas, direcionados a atender necessidades específicas encontradas no 

ambiente de trabalho, seja da educação formal, seja da aprendizagem informal. O método de 

investigação preponderante foi qualitativo, estruturado em forma de descrição, análise, 

implementação e avaliação de projetos. 

Palavras-chave: jogos, m-learning, Portugal, MAECC®. 
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Resumo - O trabalho que se descreve na presente comunicação surge no seguimento de um 

projeto de investigação em Ciências da Educação, especialidade em Desenvolvimento 

Curricular. A técnica puzzle de Aronson é a protagonista de uma aula de Português, em que 

os alunos, para além de trabalharem um tópico curricular, desenvolvem habilidades, 

competências e valores, nomeadamente o trabalho em equipa, o espírito cooperativo e a 

entreajuda. Os smartphones dos alunos evidenciam-se como um recurso atrativo no 

momento da elaboração de respostas a questões propostas pelo professor na aula. Através 

de uma aplicação web – o Padlet –, professor e alunos poderão aceder ao trabalho 

desenvolvido na aula. 

Palavras-chave: técnica puzzle de Aronson, cooperação, sala de aula. 
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Resumo - A investigação apresentada fundamenta-se na prática de ensino supervisionada 

desenvolvida na disciplina de Economia A, e visa perceber como a avaliação formativa com 

recurso às TIC poderá contribuir para as aprendizagens da unidade lecionada.  

Sob o paradigma construtivista, a componente investigativa desenvolveu-se com abordagem 

qualitativa, de natureza interpretativa, através de investigação sobre a própria prática. A 

recolha de dados foi feita com recurso a observação participante, registo em diário de campo, 

entrevistas, e análise documental. 

Na intervenção letiva houve a intenção de integrar as TIC no processo ensino-aprendizagem-

avaliação, aproveitando o potencial transformador e facilitador das tecnologias para 

desenvolver práticas de avaliação formativa, promotoras de autorregulação, autoavaliação e 

feedback.  

Durante a prática de ensino foram identificadas dificuldades e desafios na utilização da 

avaliação formativa, com ou sem recursos tecnológicos. Contudo, também foram recolhidos 

indícios sobre vantagens de utilizar ferramentas enriquecidas pelas TIC, na motivação dos 

alunos, na concretização dos feedbacks, na autoavaliação, na diferenciação tarefas. 

Os resultados da investigação evidenciaram que a avaliação formativa não faz parte das 

práticas dos alunos, a sua concretização é um desafio de longo prazo. Apesar da avaliação 

formativa e do processo ensino-aprendizagem-avaliação ganhar relevância com as TIC há 

constrangimentos a superar. 

Palavras-chave: Avaliação formativa, TIC, ensino inovador, processo de ensino-

aprendizagem-avaliação. 

 

  


