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formação, a interpretação, a reflexão na e 
sobre a acção como instrumentos de apoio 
à aprendizagem dos alunos, 
desenvolvimento profissional dos 
professores e envolvimento das famílias, 
enquanto grupo aprendente, num contexto 
de impacto, mudança e integração 
tecnológico-educativa das TIC, numa 
perspectiva sócioconstruti vista. 
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Resumo: No âmbito de um projecto de 
educação online, o Instituto Piaget criou o 
«Piaget Online» ~ Unidade de Educação e 
Formação Online. Esta unidade orgânica 
ficou responsável por assentar as bases para 
impulsionar, no ano lectivo 2009/20IO, 
unidades curriculares online utilizando 
metodologias de ensino-aprendizagem no 
regime semipresencial, fortaleçendo o 
desafio lançado pelo relatório apresentado 
ao Ministro da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior em Julho de 2009 
denominado <<Reforming Distance Learning 
Higher Education in Portugab). O processo 
iniciou-se com as unidades curriculares que 
fazem parte do core curriculum do Instituto 
Piaget. Encontram-se presentes em todas as 
licenciaturas, enquadrando-se na 
componente de formação cultural, social e 
ética e na filosofia humanista da instituição. 
Esta característica e a necessidade de 
integração nacional dos planos curriculares 
permitiram a experiência inovadora de 
constituir tunnas com estudantes, em 
espaço virtual, pertencentes a diferentes 
cursos e a distintas zonas geográficas. É 
desta prática que daremos eco no presente 
artigo. 
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Resumo: Tecnologias de Informação para 
Netos e A vós, comummente designado 
TINA, é um projecto que tem como 
principal objectivo promover a coesão 
familiar entre netos e avós através das 
Tecnologias de Informação e Comunicação, 
nomeadamente a Internet. Neste artigo 
apresenta-se uma experiência piloto que 
envolveu quatro grupos de netos e avós do 
distrito de Bragança no ano de 20 I O, os 
quais adquiriram competências básicas em 
TIC e participaram em workshops de 
utilização de ferramentas Web de 
comunicação/interacção entre avós e netos. 
O projecto culminou com a realização de 
um concurso baseado em Webquests antes 
do dia dos avós. 
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LURDES CARDOSO, Universidade do 
Minho, mlcncardoso@gmail.com 

CLARA COUTINHO, Universidade do 
Minho, ccoutinho@ie.uminho.pt 

Resumo: No sentido de equacionar o 
potencial da utilização de ferramentas 
colaborativas online no processo de ensino 
e aprendizagem da Matemática, em cursos 
do ensino profissional, foi desenvolvido um 
projecto que implicou a exploração 
pedagógica da ferramenta Google Does, 
como editor de formulários, editor de texto, 
editor de folha de cálculo e apresentação 
electrónica. O estudo envolveu uma turma 
de alunos de Comunicação/Marketing, 
Relações Públicas e Publicidade, 
equivalente ao 11° ano de escolaridade, que, 
durante o módulo Estatística exploraram as 
diferentes funcionalidades da ferramenta. 
Os objectivos do estudo foram: i) avaliar 
implicações da estratégia nas dinâmicas de 
interacção e colaboração dos alunos, ii) 
verificar se a experiência modificou as 
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