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ENSINO DA GEOGRAFIA E FORMAÇÃO ACRESCIDA  

EM  

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

RESUMO 
 

 

Cada vez mais, os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) se assumem como 

uma ferramenta indispensável à tarefa do geógrafo, tanto na investigação como no 

ensino.  

 

O presente trabalho de investigação pretende avaliar as práticas educativas de 

docentes de Geografia com formação acrescida em SIG, adquirida em cursos de 

formação contínua e mestrados. Esta formação tem o desejado impacto nas 

experiências educativas promovidas pelos docentes que a obtêm junto dos seus 

alunos ou é insuficiente para alterar as rotinas escolares? Quais os factores que 

potenciam ou inibem a mudança? 

 

A resposta a estas questões é tanto mais pertinente quando um número crescente 

de geógrafos docentes desenvolve a sua formação em SIG e estes se afiguram 

decisivos para uma educação geográfica apostada na actualização dos processos 

de inventariação e intervenção esclarecida e eficaz no território pelos alunos, 

tendo presente os desafios de uma renovada cidadania territorial.  

 

Ensinar Geografia com o recurso aos SIG revelou-se uma experiência motivante e 

facilitadora das aprendizagens. Contudo, existem barreiras físicas e humanas 

difíceis de ultrapassar. O equipamento informático das escolas é insuficiente, os 

coordenadores dos Centros de Recursos e os Presidentes dos Conselhos 

Executivos nem sempre são líderes empenhados na inovação e a formação em 

SIG por parte de docentes de Geografia revela-se insuficiente.  
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GEOGRAPHY TEACHING AND FURTHER TRAINING  

IN  

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS 

 

ABSTRACT 
 
 
Geographic Information Systems (GIS) are assumed, more and more, as an 

essential tool in the geographer’s work, both in the research and the teaching 

areas. 

 

By this research work I aim at assessing the teaching methods of Geography 

teachers who have additional training in GIS, which was acquired in training 

sessions and masters. Does this training have the desired impact on the 

educational experiences carried out by the teachers or is it insufficient to change 

significantly the school routines? Which are the factors that stimulate or delay a 

change in the school practices?   

 

The answer to these questions is quite relevant at a time when a growing number 

of geography teachers are developing their training in GIS and these teachers 

seem to be very important for the geography teaching which is interested in 

renewing the processes of surveying and informed, effective intervention in the 

territory by the students, bearing in mind the challenges of a renewed territorial 

citizenship.  

 

Teaching Geography using GIS has turned out to be a motivating experience and 

promoting apprenticeship. However, there are certain physical and human barriers 

which are difficult to surpass. Computing equipment in schools is not sufficient, 

the co-ordinators of the Resource Centres and the ones that are running the 

schools are not always receptive to innovation and the training in GIS by the 

Geography teachers has revealed itself insufficient. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Enquadramento 

 

No modelo educativo que perdurou ao longo da maior parte da história da 

humanidade, aprender implicava ser aprendiz de alguém que possuía as 

competências e o conhecimento de um determinado domínio. Na esteira da 

modernidade educativa de Coménio (1985), para quem a Didáctica é a arte de 

ensinar tudo a todos, e prolongando o paradigma do ensinante e do aprendente, a 

Revolução Industrial dá origem a uma concepção de currículo estandardizado: nas 

escolas liberais que se massificam, a aprendizagem surge como uma produção em 

série, suportada no compêndio que possui tudo o que há a conhecer e que é lido e 

interpretado de forma idêntica (CLAUDINO, 2001). Nos anos 50 e 60, este 

paradigma sofreu uma mudança com as teorias behavioristas de John Watson e de 

B.F. Skinner, que valorizavam a especificidade dos aprendentes na sua reacção às 

actividades de formação – sem se questionar, no entanto, a bipolaridade de um 

processo onde se divorciam as funções de formador e formado (JENSEN, 2002). 

Os desafios colocados pela democratização da educação, através da abertura da 

escola a grupos sociais antes alheios à mesma, recentra as preocupações na 

construção das aprendizagens e o desenvolvimento tecnológico acentua o 

desfasamento da escola em relação aos novos interesses e solicitações sociais 

(SOUTO, 1998). Os jovens surgem cada vez mais desmotivados num ensino 

transmissivo e alheado das tarefas que experimentam através dos meios 

informáticos a que têm um acesso crescente.  

 

Os termos aprendizagem acelerada (CURY, 2006)1, indisciplina e desmotivação 

têm um lugar crescente no vocabulário educativo. Nesta Era da Informação, os 

Sistemas de Informação Geográfica (SIG) surgem como um instrumento 

                                                 
1 Augusto Jorge Cury, desenvolveu a teoria da Inteligência Multifocal sobre o funcionamento da 
mente e o processo de construção do pensamento. 
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fundamental de identificação e de actuação no território, com potencialidades 

aparentemente ilimitadas. As suas características adequam-se e actualizam um 

ensino da Geografia – que, acompanhando o próprio desenvolvimento desta 

ciência do território, pretende desenvolver competências de pesquisa e de 

intervenção territorial, numa perspectiva de cidadania.  

 

Numa perspectiva mais pessoal, esta dissertação corresponde, igualmente, ao 

aprofundamento da reflexão sobre as práticas como docente de Geografia e ao 

trilhar de novas perspectivas metodológicas que há já alguns anos se tentam 

implementar no âmbito dos SIG.  

 

Entretanto, como, de forma sistemática, a investigação educacional demonstra 

(TUCKMAN, 2005) e especialistas em didáctica da Geografia igualmente 

defendem (CACHINHO, 2000), os docentes têm um papel decisivo na mudança 

das práticas escolares. Os professores de Geografia que têm aprofundado a sua 

formação no âmbito dos SIG, estão a constituir a esperada vanguarda na mudança 

das experiências educativas, designadamente, através da mobilização pertinente 

dos SIG? Esta é uma investigação com uma pertinência evidente para a própria 

formação docente no país. 

 

 

1.2 Objectivos  

 

 Na sequência de que se acaba de referir, os objectivos desta dissertação incidem 

sobre o reflexo da formação acrescida em SIG nas práticas educativas de docentes 

de Geografia. Pretende-se avaliar as dificuldades, facilidades, instrumentos ou 

formas de aplicabilidade dos SIG no ensino da Geografia. Será feita uma breve 

comparação da situação portuguesa com a espanhola.   
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 Na linha da investigação sobre os SIG e a educação geográfica, esta tese tem por 

objectivo comprovar as potencialidades da utilização das Tecnologias de 

Informação Geográfica no ensino da Geografia e no sucesso dos alunos. Ao 

encontro deste mesmo objectivo, foi desenvolvida e avaliada uma experiência 

educativa em sete turmas do EB, durante as aulas de Geografia do 2.º período de 

2006/07. Esta experiência educativa teve por base a aplicação de vários VCT´s 

(Virtual Classroom Tour)2 apoiados nos SIG, em turmas experimentais dos 7.º, 8.º 

e 9.º anos de escolaridade (Anexo 32). Em cada ano de escolaridade, foi deixada 

uma ou mais turmas de controlo3, onde a experiência não foi aplicada.  

 

 

1.3 Premissas  

 

Em 1986, a Lei de Bases do Sistema Educativo Português4 reconhece o direito dos 

docentes à formação contínua – o que é retomado em legislação posterior e acaba 

por ser institucionalizado em 1992, com o Regime Jurídico da Formação 

Contínua5. Surgem vários programas de formação, com destaque para o Foco. 

 

A progressão na carreira docente não depende apenas do tempo de serviço mas, 

igualmente, da obtenção de unidades de crédito6. Assistiu-se a uma corrida por 

parte das instituições de formação (Associações de Escolas, Sindicatos, Escolas 

Superiores de Educação e Universidades) à acreditação de formadores, bem como 

à elaboração e acreditação de programas para acções de formação; por outro lado, 

os professores inscrevem-se, de forma apressada e pouco norteada, nas mesmas 

acções, tendo em vista talvez mais os referidos créditos que a formação, em si 

                                                 
2VCT – Aplicação informática desenvolvida pela Microsoft Innovative Teachers apresentada no 
Capítulo 5.  
3 As turmas de controlo são aquelas onde a experiência educativa não é aplicada servindo apenas 
para comparar os resultados e todo o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem.   
4 Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro. 
5 Decreto-Lei n.º 249/92, de 9 de Novembro 
6 Os princípios orientadores da avaliação do desempenho foram legislados pelo Decreto 
Regulamentar n.º 14/92, de 4 de Julho. 
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mesma. Neste contexto, a oferta não era/é frequentemente articulada com a 

procura: oferecia-se aquilo que se podia e procurava-se dentro daquilo que havia, 

em frequente divórcio com as reais necessidades dos professores/formandos 

(RIBEIRO, 2000). 

 

Lentamente, esta situação alterou-se. Alguns dos professores (20%) que se 

encontram nas escolas a leccionar atingiu o décimo escalão (último da progressão 

da carreira docente, nos ensinos básico e secundário), pelo que deixou de procurar 

as acções de formação; por outro lado, o leque de ofertas de acções de formação 

diminuiu e passou a incidir em temáticas relacionadas com as Novas Tecnologias 

da Informação (NTI), de que muitos docentes tinham uma reduzida apropriação – 

sendo ainda de sublinhar a dificuldade em as implementar nas escolas, desde logo 

por falta de equipamentos. Tendo presente alguma crise de credibilidade das 

mesmas, a tendência para a diminuição da procura de acções de formação 

agudizou-se em 2005, quando o Governo decretou o congelamento da progressão 

na função pública. Presentemente, e enquanto não se definem completamente as 

condições de progressão profissional, a opção pela formação contínua tem 

passado por um forte voluntarismo pessoal, designadamente por parte de docentes 

fortemente motivados.  

 

A investigação apresentada nesta dissertação apoia-se na formação contínua de 

professores na área dos SIG promovida pelo Centro de Formação Orlando 

Ribeiro, da Associação de Professores de Geografia, entre 2003 e 2006 – 

compreendendo, assim, já o período de congelamento da progressão docente. 

Sublinhe-se que o Centro de Formação Orlando Ribeiro, sediado em Lisboa, tem, 

de alguma forma, uma abrangência nacional.  

 

Na primeira parte desta dissertação, há um conjunto de questões que nortearam o 

trabalho de investigação: 
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� Quantos professores de Geografia realizaram a formação acrescida em SIG 

e de que forma ela se processou? 

� Os professores que receberam formação em SIG modificaram as suas 

práticas educativas?  

� Se o não fizeram, quais as dificuldades e desmotivações que o justificam? 

Se o fizeram, como o conseguiram, que níveis de ensino mobilizaram, que 

competências adquiriram com as novas experiências de aprendizagem que 

promoveram?  

� Há um reflexo destas aprendizagens a nível nacional?  

 

Na segunda parte desta dissertação, desenvolveu-se uma experiência educativa 

tendo por base as seguintes premissas:  

 

� A utilização dos SIG na sala de aula melhora as condições em que decorre 

todo o processo ensino/aprendizagem. 

� A aquisição das competências gerais e essenciais da Geografia, apoiadas 

nos SIG, permite aos alunos aprender mais facilmente e reter a informação por 

mais tempo.  

� O desenvolvimento de práticas educativas apoiadas nos SIG e nas NTIC, 

mais em geral, contribuem para um maior sucesso e promovem novas valências 

nas escolas que as aplicam. 

 

 

1.4 Metodologia  

 

No desenvolvimento do trabalho, procedemos à recolha directa de dados através 

de entrevistas e de inquéritos (Anexos 1 e 2). A Figura 1 apresenta, 

esquematicamente, como esta pesquisa foi organizada.  
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Entrevista  

  

Dr.ª Helena 
 Magro 

Directora do Centro de 
Formação Orlando 

Ribeiro 

Professores 
 que 

 realizaram formação 
acrescida em SIG em 
cursos de formação 

contínua 

   Professores 
      que       
realizaram cursos 
de Mestrados ou 
Pós-Graduações 
 em SIG 

Inquéritos  Inquéritos  

DADOS 
INFORMAÇÃO 

CONHECIMENTO 

Foram, também, enviados questionários a todos os docentes espanhóis que 

apresentaram comunicações relacionadas com a aplicação dos SIG no Ensino da 

Geografia, no III Congresso Ibérico da Didáctica da Geografia7. Tendo presente 

as limitações desta pesquisa, pretendeu-se, desta forma, obter informações sobre 

como em Espanha os SIG estão a ser aplicados no ensino na Geografia, os 

recursos que os professores utilizam e o sucesso alcançado pelos alunos que 

desenvolvem uma aprendizagem apoiada nos SIG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Processos de recolha de informação por observação directa 

 

Por outro lado, no trabalho de pesquisa desenvolvido em sala de aula, foi possível 

observar e registar as reacções dos alunos, assim como o progresso na sua 

aprendizagem e os comportamentos manifestados. A avaliação da experiência foi 

realizada com a aplicação de um questionário dirigido aos alunos, no final da 

realização do projecto, onde estes puderam expressar, de forma anónima, as suas 

dificuldades, os aspectos positivos e negativos do projecto. Foram, ainda, 

                                                 
7III Congresso Ibérico da Didáctica da Geografia “Cultura Geográfica y Educación ciudadana”, 
Almagro, Ciudad Real 22 e 24 de Novembro de 2006. 
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utilizados valores da avaliação do sucesso dos alunos, nos primeiro e segundo 

períodos a fim de relacionar a aplicação do projecto e o aproveitamento 

alcançado.  

 
Por último, procedemos a pesquisa documental sobre o tema, com relevo para a 

consulta de bibliografia especializada. 

 

A motivação dos alunos surge como uma questão central (SOUTO, 1998), quando 

estes são convocados por solicitações externas à escola, aparentemente mais 

atraentes e motivadoras. Surge o conflito entre o esforço e a exigência de 

disponibilidade (HANOUN, 1980), conflito esse agravado pelo acesso fácil a 

informação, designadamente visual, através de múltiplos recursos tecnológicos a 

que os jovens acedem (MP3, telemóvel, pen, Internet, televisão, etc.). Este 

fenómeno é apelidado, na comunidade científica, por Pensamento acelerado 

(CURRY, 2006): o aluno não reflecte sobre a forma como está a assimilar 

conhecimento, ou seja, não desenvolve a sua metacognição.  

 

Esta etapa foi extremamente importante para a planificação da experiência 

educativa apresentada na segunda parte da tese. Pretendia-se que essa experiência 

permitisse medir as aprendizagens geográficas a partir da construção de 

informação visual proporcionada pela realização, por parte dos alunos, de vários 

mapas temáticos em diferentes escalas num ambiente SIG. O esquema da Figura 2 

esquematiza a metodologia desta etapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Construção de experiências educativas 

 
Na planificação da experiência educativa e na construção do material de apoio, 

ponderou-se um conjunto de factores: 

� Por muito cativantes que sejam os SIG, nenhum aluno se sentirá 

suficientemente motivado para construir mapas se não tiver disponível 

material de apoio atractivo, de fácil consulta e com recurso aos meios 

informáticos; 

� A apresentação das fichas de apoio e de toda a experiência educativa em 

suporte informático, com recurso às TIC, permitirá que os alunos trabalhem 

durante seis aulas sem a utilização de papel – o que significa uma evidente 

mudança de paradigma de recursos educativos e comunicação.  

� Um dos maiores obstáculos à implementação de práticas educativas 

apoiadas nos SIG reside no grande dispêndio de tempo que exige a 

planificação e a construção de materiais de apoio. Assim, apostou-se na 

planificação e construção de material de apoio que, facilmente, pudesse ser 

disponibilizado a todos os docentes que dele queiram fazer uso ou adaptar. 

Cérebro  
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Pesquisou-se a melhor forma de apresentar e implementar a experiência 

educativa, o que nos levou ao modelo desenvolvido pela Microsoft designado por 

Virtual Classroom Tour (VCT) e à Rede de Professores Inovadores8. Esta rede 

dispõe de um site9 onde os VCT´s podem ser publicados e utilizados por 

professores de todo o mundo. A aplicação de práticas educativas apoiadas nos 

SIG e a partilha são inseparáveis. Numa espécie de código implícito, o docente 

que queira utilizar os SIG no ensino deve partilhar, com outros docente, as suas 

experiências, recursos, métodos de avaliação e resultados (CARLOT, 2006). 

Desta forma, ajuda-se a ultrapassar a falta de tempo, o que permitirá a mais 

docentes investirem em práticas educativas apoiadas nos SIG.  

 

1.5 Organização da dissertação 
 

A dissertação encontra-se organizada em seis capítulos e anexos. No primeiro 

capítulo, introduz-se o tema, apresentam-se os principais objectivos e a 

metodologia de trabalho. Procede-se, ainda, ao enquadramento do tema desta 

dissertação no âmbito dos SIG e apresentam-se as principais premissas que 

delinearam todo o trabalho de investigação apresentado.  

 

No segundo capítulo, apresenta-se uma breve resenha histórica das sucessivas 

reformas do sistema educativo português, de 1974 a 2002, e do seu impacto no 

currículo da disciplina de Geografia, no 3.º ciclo. Pesquisa-se, em vários dos 

manuais escolares então editados, as referências, directas ou indirectas aos SIG. 

 

No terceiro capítulo, inventaria-se a formação acrescida em SIG realizada por 

docentes de Geografia. A formação mais procurada foi a promovida pelo Centro 

de Formação Orlando Ribeiro (CFOR), através de acções de formação. Aos 

docentes que realizaram esta formação foi enviado um inquérito onde, em linha 

gerais, deveriam referir as motivações que os conduziram a realizar formação 
                                                 
8A Rede de Professores Inovadores surgiu em 2004, por iniciativa da Microsoft, de forma a 
fornecer tecnologia, ferramentas, programas e soluções a alunos e professores.  
9 www.professoresinovadores.com.pt 
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contínua em SIG e o reflexo que essa formação teve nas suas práticas educativas. 

Os resultados foram tratados estatisticamente e analisados. 

 

No quarto capítulo, descrevem-se algumas experiências educativas apoiadas nos 

SIG desenvolvidas por docentes espanhóis, na sequência da pesquisa efectuada 

em comunicações apresentadas nos três Congressos Ibéricos da Didáctica da 

Geografia, (Anexo 2.3) em que a temática compreendesse os SIG e o ensino da 

Geografia. Inventariados os docentes que experimentaram os SIG no ensino, 

procedeu-se à realização de inquéritos, no sentido de apurar as dificuldades, 

apoios e resultados da implementação dos SIG no Ensino Secundário Obrigatório, 

que no Sistema Educativo português corresponde ao 3.º ciclo (Anexo 2.4). 

 

No quinto capítulo, é apresentada uma experiência educativa onde os SIG e as 

NTIC são explorados no Ensino da Geografia, de forma que se julga inédita. Esta 

experiência é apoiada num conjunto de VCT´s, entretanto submetida ao V 

Concurso de Inovação no Ensino da Geografia, da Associação Portuguesa de 

Professores de Geografia (e premiada), por nível de ensino e temática. O VCT 

consiste, essencialmente, num PowerPoint que compreende todos os ficheiros 

necessários a uma aula ou a um conjunto de aulas, evitando fotocópias ou outros 

recursos educativos, para além dos computadores portáteis. A introdução dos SIG 

é feita ao nível da elaboração de vários mapas temáticos de Portugal e do Mundo. 

Esses mapas temáticos são, depois, inseridos em fichas intituladas Atlas_Portugal 

e Atlas_Mundo. Nestas, os alunos procedem à análise dos mapas e inserem outros 

elementos relacionados com o tema da aula, designadamente, gráficos, imagens 

ou outros textos. Os mapas temáticos foram elaborados num software SIG, que a 

ESRI disponibiliza, livremente, aos educadores, o ArcVoyager. Todos os 

comandos e procedimentos no ArcVoyager para cada um dos mapas temáticos 

foram gravados num ficheiro Flash Back e embebidos no VCT, para que os alunos 

os pudessem visualizar noutro contexto fora da sala de aula – por exemplo, em 

casa. Tal fomenta a autonomia nos alunos e possibilita um trabalho diferenciado 

em sala de aula. Apresenta-se a avaliação desta experiência educativa, no 
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confronto com algumas teorias cognitivas que apelam à importância do 

desenvolvimento de competências visuais para a formação do conhecimento.  

 

No final deste capítulo, são apresentados alguns projectos nacionais e 

internacionais onde os SIG se podem integrar de forma directa ou indirecta. 

Indicam-se, ainda, projectos a que os professores podem concorrer e que apoiam, 

directamente, o desenvolvimento de práticas educativas inovadoras, como os SIG, 

no ensino da Geografia.  

 

No sexto capítulo, apresentam-se algumas conclusões sobre o desenvolvimento 

desta dissertação e sugerem-se algumas medidas para que os SIG possam 

constituir um processo inovador/renovador no Ensino da Geografia. 

 

Os Anexos são constituídos por documentos de suporte ao texto da dissertação e 

que consistem em inquéritos, tabelas e gráficos. Fazem, ainda, parte dos Anexos 

três CD-ROM correspondentes aos VCT´s das experiências educativas descritas 

no quinto capítulo, nomeadamente o VCT – Círculos de referência da Terra e 

Europa Política, VCT – Meio Natural, Clima e formações vegetais (CD-ROM do 

aluno e do professor). 

 

Nota: Todas as figuras apresentadas, cuja fonte não é referida, são da nossa 

autoria.  
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2. OS SIG E O CURRÍCULO E OS MANUAIS ESCOLARES DE 

GEOGRAFIA DO ENSINO BÁSICO  

 

 

Após o 25 de Abril, podemos individualizar no currículo de Geografia três 

períodos distintos (Tabela 1).  

 

Reforma 

Educativa 
Principais Características 

Período de 

aplicação 

Após o 25 de 

Abril 1974 

 

Após hesitações pela associação da disciplina de 

Geografia face ao Estado Novo, reintroduz-se a mesma 

do 7.º ao 9.º ano, com recuperação da vocação 

nacionalista da disciplina.  

 

197810 - 1992 

Reforma 

Curricular de 

198911 

 

Adesão de Portugal à UE e a sua valorização no ensino 

da disciplina, a par da secundarização do ensino em 

Portugal. A disciplina deixa de ser leccionada no 8º 

ano. 

 

1992-2001 

Reorganização 

Curricular do 

Ensino Básico12 

 

Geografia volta a ser leccionada na totalidade do 3.º 

ciclo. O currículo é baseado em competências gerais e 

específicas da disciplina. Tendo por lema À descoberta 

de Portugal, da Europa e do Mundo, definem-se temas 

orientadores, de sequência variável. Para cada tema, 

indica-se uma lista abreviada de conteúdos e sugerem-

se diversas experiências educativas. Defende-se a 

abordagem de várias escalas de análise. 

2002 - … 

 

 
Tabela 1 – Currículos de Geografia no 3.º Ciclo do EB, desde 1974 

                                                 
10 Circular L/T/ES nº 59/77, de 4 de Agosto e Despacho do Secretário de Estado do Ensino Básico 
e Secundário de 27 de Julho de 1978. 
11 Decreto-Lei n.º 286/89, de 29 de Agosto de 1989. 
12 Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de Janeiro de 2001. 
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2.1 Reforma educativa após 25 de Abril de 1974 

 

Em Portugal, os SIG surgem de uma forma muito incipiente nos anos 70 e a sua 

abordagem nos manuais escolares é praticamente inexistente.  

 

Em 1986, é criado o Centro Nacional de Informação Geográfica (CNIG), com a 

finalidade de implementar o Sistema Nacional de Informação Geográfica (SNIG) 

– que, na Web, disponibilizou informação georeferenciada a um vasto público, 

incluindo aos docentes. No mesmo ano, a Lei de Bases do Sistema Educativo 

omite qualquer referência aos sistemas de informação geográfica. Em 1987/88, as 

Faculdades de Letras das Universidades de Lisboa, Porto e Coimbra, bem como a 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 

iniciam os Ramos de Formação Educacional e, também, as licenciaturas em 

Ensino – a formação inicial de professores de Geografia passa para os 

departamentos universitários respectivos. No plano curricular do maior 

departamento de Geografia português, na Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa, não é feita referência aos SIG, muito embora surja uma cadeira de 

Introdução à Informática, fundamentalmente destinada à familiarização dos 

alunos com a utilização de computadores. Em Coimbra, não é feita qualquer 

referência à Informática13. Entretanto, a difusão do Windows 1.01 e o surgimento 

acelerado de novas versões do Windows e de outros softwares aumentaram o fosso 

entre as aprendizagens académicas e os desafios informáticos quotidianos.  

 

Uma observação pelos curricula de Geografia do 3.º ciclo do EB e por alguns dos 

principais manuais escolares em vigor até 1992, permite verificar que não existe 

qualquer referência aos SIG (Anexo 3). No entanto, nalguns deles, há um apelo à 

representação cartográfica de determinados valores em mapas mudos, 

principalmente de Portugal Continental. Esta actividade surge em quase todo o 

Caderno de trabalhos práticos – Geografia 8.º Ano, (SILVA et al, 1991), da 

Texto Editora, para o 8º ano de escolaridade, no manual Geografia 8 

                                                 
13 Portaria nº 658/87, de 28 de Outubro 
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(GUALBERTO et al, 1987), da Editorial O Livro, nas páginas 21, 28 e 263 e, 

ainda, no manual Geografia 9.º Ano (RODRIGUES et al, 1989), da Editora 

Universitária Editora, na página 255. Assim, os autores destes manuais escolares 

parecem relativamente sensíveis à representação cartográfica no processo ensino-

aprendizagem como uma ferramenta essencial à construção das aprendizagens.  

 

 

2.2 Reforma do Sistema Educativo – 1989 

 

2.2.1 O apelo à construção de mapas pelos alunos 

 

Na sequência da LBSE, em 1989, é aprovada uma reforma curricular que, 

preservando a identidade nacional, assume o desafio da modernização resultante 

da integração de Portugal na Comunidade Europeia14. Lança-se a primeira área 

curricular não disciplinar, a Área-Escola, com uma duração anual de 95 a 110 

horas, com conhecidas dificuldades de implementação. A partir de 1992/93, 

inicia-se a generalização da implementação dos novos programas de Geografia 

que, como antes se referiu, deixa de ser leccionada no 8.º ano de escolaridade.  

 

Nos 7.º e 9.º anos, os conteúdos programáticos da disciplina de Geografia são 

semelhantes, alterando-se, sobretudo, a escala de análise: a Europa e o Mundo, 

respectivamente. Abordam-se a localização territorial, a população, as actividades 

económicas e o ambiente (ME, 1991), sendo a União Europeia (UE) estudada no 

7.º ano. Tanto o programa de Geografia, como o de História, fazem referência à 

construção, pelo aluno, de um Atlas de aula (ME, 1992, p.3). Entretanto, em 

1989, é aprovada a legislação relativa à selecção e adopção de manuais 

escolares15, na sequência da qual é aprovada a Circular n.º 22/91, de 3 de Abril, 

que define os critérios de selecção dos manuais. Destes, está ausente qualquer 

                                                 
14 Decreto-Lei n.º 286/89, de 29 de Agosto. 
15 Decreto-Lei n.º 369/90, de 26 de Novembro. 
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referência explícita à produção de recursos dos alunos e, menos ainda, à utilização 

de novas tecnologias. 

 

As editoras produzem um número de manuais nunca visto até então. Nos manuais 

escolares ou em brochuras16, surgem os objectivos programáticos e a própria 

programação de aulas, como se lê em projectos da Texto Editora e da Porto 

Editora (Anexo 4). Entretanto, o apelo à utilização das novas tecnologias começa 

a diferenciar os vários manuais que são colocados no mercado – o que surge, 

assim, mais por iniciativa de autores e editoras, que por sugestão das autoridades 

educativas. 

 

Nos manuais editados entre 1993 e 2000 (Anexo 4), alguns apresentam estratégias 

que, de alguma forma, vão ao encontro das aptidões/competências que o Novo 

Programa de Geografia sugere que sejam desenvolvidas como: O aluno deve ler e 

construir gráficos e mapas… (ME, 1991, p. 3). O manual de Geografia do aluno é 

habitualmente acompanhado por um livro de actividades ou por um conjunto de 

fichas com mapas para pintar e dados para cartografar, intituladas Atlas de aula, 

como sucede nos manuais da Areal, A Europa em Contraste 7 (RIBEIRO et al, 

1998) e O Mundo em Contraste 9 (RIBEIRO et al, 1997) (Anexo 4). Esta editora 

tinha já publicado, em 1995, dois cadernos de fichas (Geofichas, Cadernos 1 e 2) 

(PIMENTEL et al, 1995), com mapas para cartografar e dados para representar 

graficamente (Anexo 4).  

 

Noutros manuais, os autores preferiram reunir um conjunto de dados estatísticos 

para o professor e/ou o aluno cartografarem, como sucede no projecto da Plátano 

Editores, Geo9 – Caderno de Apoio (MOTA et al, 1995) (Anexo 4).  

 

Esporadicamente, no manual do aluno ou no caderno de actividades, aparecem um 

ou dois mapas da Europa ou do Mundo para o aluno cartografar. Os dados 

fornecidos, na maioria dos casos, já se encontram organizados em classes de 
                                                 
16 Estas brochuras foram, em muitos casos, designadas por Guião do Professor, sendo oferecidas 
ao professor com o manual. 
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valores. Dos vinte e três manuais de Geografia e livros de actividades analisados, 

só os manuais A Europa em Contraste 7, Atlas de Aula e o O Mundo em 

Contraste 9, ambos da Areal Editores, foram encontrados mapas físicos mudos 

para o aluno pintar. Sublinhe-se, entretanto, o facto de as actividades de 

construção de mapas surgirem, sobretudo, em livros auxiliares, e não no manual 

escolar do aluno – o que não deixa de significar uma subalternização curricular 

das mesmas actividades. 

 

A construção do Atlas de Aula constitui uma estratégia de ensino que foi 

subvalorizada nas aulas de Geografia. Era proposto a alunos e professores a 

construção de um dossier com vários mapas, onde os alunos cartografavam 

valores, já agrupados em classes, com uma determinada cor. Representar, através 

de cores, determinados valores num mapa, a identificação de países e a realização 

de outras actividades relacionadas com o preenchimento de mapas, contribui para 

o desenvolvimento da percepção do espaço pelos alunos, do conhecimento da 

distribuição espacial de determinados fenómenos em diferentes escalas e favorece 

a respectiva interpretação. Os mapas, ferramentas indispensáveis em Geografia, 

são objecto de aprendizagem (ALEGRIA, 2004, p. 7). Mesmo alunos que, 

habitualmente, mostram interesses divergentes dos da escola, gostam das aulas de 

Geografia e revelam um comportamento aceitável que favorece o seu 

aproveitamento. Compete, por isso, ao professor, manter a motivação e o interesse 

pela aprendizagem com imagens, explorando as suas potencialidades 

informativas, a estética e o simbolismo (ALEGRIA, 2004, p.8). Bailey (1991, 

p.14) sublinha, ainda, que a aprendizagem do domínio dos mapas depende de 

coisas tão inquantificáveis como o respeito que o aluno tem pelo professor, 

quaisquer que sejam as suas razões, a delicada associação entre os métodos de 

ensino, os seus interesses e as suas experiências. 

 

No entanto, poucos têm sido os professores que, ao longo destes dezasseis anos, 

implementaram a estratégia da construção do Atlas de Aula – hoje quase 

esquecida. No entanto, nas novas orientações curriculares (ME, 2001a, p. 5), 
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salienta-se que a leitura e a construção dos mapas permite ultrapassar dificuldades 

em reconhecer a visão cartografada e desenvolver as competências essenciais 

relativas à representação da superfície terrestre. A preparação da base dos mapas 

para os alunos pintarem ou completarem implica o dispêndio de tempo, a procura 

de valores, a quebra de rotinas... Entretanto, a Reorganização Curricular do 

Ensino Básico, de 2001, aumentou a carga horária global dos alunos, mas 

diminuiu o tempo reservado ao ensino de Geografia – o que dificulta, 

naturalmente, a realização de actividades práticas.  

  

2.2.2 A utilização do software PCGlobeTM  e de mapas electrónicos 

 

Nos manuais escolares editados aquando a Reforma de 1989, constata-se que, em 

dois dos manuais analisados, Uma Terra vários Mundos (PEREIRA et al., 1994) e 

Europa, Espaço de Encontro (BRANDÃO, et al., 1995) são apresentadas 

actividades de construção de mapas no computador (Anexo 4). Embora não 

possamos identificar estas actividades como sendo realizadas num ambiente SIG, 

elas revelam-se pioneiras numa época em que os mesmos SIG se tentavam afirmar 

em Portugal.  

 

No manual Uma Terra, Vários Mundos, a actividade é designada por Saber mais e 

consiste na utilização do Programa PCGlobeTM  para a construção de um mapa 

físico da China com a representação das altitudes (mapa coropleto), das 

montanhas (implantação pontual de símbolos associados às elevações), das 

maiores cidades (implantação pontual, com variação da cor) e de outras estruturas 

económicas (implantação pontual). Esta actividade é acompanhada de uma ficha 

com a descrição dos comandos a executar. Em todo o manual, esta é a única 

actividade realizada com o recurso ao Programa PCGlobeTM . Este programa, que 

chegou a ser distribuído pela Associação de Professores de Geografia, era 

executável no Windows 95 e proporcionava a representação de vários temas em 

mapas políticos do mundo, por região, continente ou país. Desconhece-se se em 
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Portugal algum professor realizou alguma experiência educativa apoiada neste 

software. Em 1997, as escolas ainda não estavam equipadas com salas de 

informática, o que dificultava a realização deste tipo de actividade17.   

 

No manual Europa, Um Espaço de Encontro, as actividades propostas não estão 

relacionadas com a construção de mapas como no caso anterior mas, sim, com a 

visualização e exploração de mapas no computador. Este manual apela à 

utilização de um leque mais alargado de software, nomeadamente:  

 
� Programa Eurowin, oferecido, ao aluno, num CD-ROM;  

� Microsoft World Atlas  Encarta 97 TM    
� Microsoft ExcelTM, extensão DataMap, versão 7.0 incluído no pacote do 

Office 95;  

� Programa Termopluvio (este programa estava disponível em 1997, no 

seguinte endereço http:// www.dapp.min-edu.pt/nonio/nonio.htm)  

 

Resumidamente, indicam-se as actividades a desenvolver com este software e que 

aparecem descritas no manual. Assim, no programa Eurowin, os alunos podem 

escolher entre visualizar o mapa político do Mundo, as capitais mundiais, 

representação temática das exportações e outros temas relacionados com a 

Geografia. Perante o mapa escolhido, os alunos tendem a responder, no menor 

tempo, a várias perguntas que aparecem no ecrã.   

 

No programa Microsoft World Atlas Encarta 97TM, sugere-se que os alunos 

visualizem o mapa físico da Europa com a possibilidade de navegar sobre o 

continente.  

 

                                                 
17 Contudo, na minha experiência profissional, utilizei, muitas vezes, este programa para construir 
mapas temáticos que não existiam nas escolas onde leccionei. Os mapas construídos eram 
impressos em acetato e projectados, na sala de aula, através de um retroprojector. Os alunos, 
individualmente ou em conjunto, procediam à sua análise. 
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No Microsoft ExcelTM , os alunos são conduzidos a realizarem um mapa temático 

da Europa com a cartografia de dados demográficos. Com a extensão DataMap é 

possível encontrar vários dados, individualizados por países, continentes ou do 

Mundo, numa tabela relacional. É, ainda, possível inserir novas colunas com 

outros valores. O aluno constrói a legenda do mapa e o seu título. Pode, ainda, 

optar-se pelo número de classes de valores a representar no mapa e o tipo de 

representação gráfica pode variar entre um mapa coropleto, um mapa de 

implantação pontual com a representação dos valores em sectogramas ou gráficos 

de barras. Entre este programa e um software de SIG há grandes semelhanças. A 

diferença reside, fundamentalmente, na interrogação à base de dados e na inserção 

de outros dados.  

 

Por último, o programa Termopluvio não permite a representação cartográfica de 

temas em mapas, mas possibilita a construção de gráficos termopluviométricos, 

onde o aluno pode verificar a altura do sol, no mês de Junho, para a latitude da 

estação meteorológica escolhida.  

 

2.2.3 Investimentos do CNIG na Educação 

 

Em 1998, o CNIG disponibilizou, no seu site, ortofotogramas digitais a infra-

vermelho falsa cor (o que é verde aparece a vermelho) com muito pormenor, para 

Portugal Continental, obtidos em três anos antes (CNIG, 2007). Em 1997, a 

Associação de Professores de Geografia promoveu o Concurso Nacional A minha 

escola vista do Céu. Este tinha por base a observação dos ortofotomapas 

disponibilizados no site do CNIG e, a partir da mesma, levar os alunos a 

desenharem a sua escola como era apresentada no voo de 1995. Foi, talvez, o 

primeiro grande contacto dos alunos com a realidade dos SIG, nomeadamente, na 

exploração da fotografia aérea. 

 

Em Março de 2001, a Associação de Professores de Geografia, no seu XV 

Encontro de Professores de Geografia, realizado em Lisboa, promoveu uma visita 
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guiada ao SNIG, no Tagus Park. Para um grupo de professores (onde nos 

incluímos), esta visita foi o arranque para um longo percurso de tentativa de 

inclusão das potencialidades dos SIG no processo ensino-aprendizagem. 

 

Em 2000/01, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, inicia-se a 

variante de Cartografia e Sistemas de Informação Geográfica do curso de 

Geografia, onde se incluem, dos 2º ao 4º anos, as cadeiras de Introdução aos SIG, 

SIG I, SIG II e Análise Espacial aos SIG (FLUL, 2007). Estas cadeiras não estão 

incluídas no currículo da variante de Ensino, mas os seus alunos, desde 2002/03, 

frequentam a cadeira de Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação, 

oferecida no âmbito do Ramo Educacional da Faculdade. No âmbito da formação 

inicial de docentes de Geografia, continua, pois, a secundarizar-se a formação em 

SIG. 

 

 

2.3 A reorganização curricular do Ensino Básico 

2.3.1 Principais alterações na disciplina de Geografia 

2.3.1.1 Redução da carga horária e aumento das escalas de análise 

 

Em 2002/2003, é generalizada, em todas as escolas do país, a Reorganização 

Curricular, no 7º ano de escolaridade. No 3.º ciclo, a Geografia integra, com a 

História, a área de Ciências Humanas e Sociais, à qual é concedida uma carga 

horária de sete blocos de noventa minutos, no conjunto dos três anos18. A 

atribuição de um número ímpar de blocos não permite uma distribuição equitativa 

pelas duas áreas, pelo que a carga horária da disciplina de Geografia varia de 

escola para escola (Tabela 2).  

 

 

                                                 
18 Decreto-Lei nº 6/2001, de 18 de Janeiro. 
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Carga horária na disciplina de Geografia nos três anos do 3.º ciclo (minutos/semana) 

Anos de escolaridade 7.º 8.º 9.º 
Total do 
3.º ciclo 

Anterior a 2002/2003 150 -- 200 350 
Gestão Flexível do currículo (uma, entre várias hipóteses 
possíveis) 

90 90 135 315 

Saldo - 60 90 -65 -35 
 

Tabela 2 – Distribuição da carga horária na disciplina de Geografia 

 
As experiências educativas propostas nas Orientações Curriculares para a 

disciplina de Geografia apelam a diversas escalas de análise (local, regional, 

nacional, continental e mundial), privilegiando o estudo de Portugal, a Europa e o 

Mundo. A redução da carga horária da disciplina no ano inicial e terminal de ciclo 

não estimula o desenvolvimento de práticas educativas mais exigentes na 

disponibilidade de tempo, como o trabalho projecto, trabalho de grupo ou estudo 

de casos – mas, por outro lado, desafia o docente geógrafo a procurar novas 

experiências educativas que proporcionem uma aquisição e uma compreensão 

mais rápida das competências geográficas. 

 

2.3.1.2 Introdução de competências gerais, essenciais e específicas – Vertentes 

onde os SIG podem intervir 

 

A reorganização curricular de 2001 introduz, pela primeira vez, o conceito de 

Competências Essenciais. Entendidas como saber em acção ou em uso, supõem a 

ruptura com as anteriores orientações curriculares, baseadas em programas 

definidos, no essencial, por conteúdos agrupados em temas. Enfatizam-se, agora, 

tanto as competências como as próprias experiências de aprendizagem, 

considerando-se o ensino básico como um todo (ME, 2001b). O contributo 

educacional dos SIG sai revalorizado num projecto formativo mais centrado no 

próprio aluno e no desenvolvimento de saberes em acção (figura 3).  
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Figura 3 – A Reorganização Curricular (ME, 2001b) e a intervenção dos SIG 

 

Nuno Gomes (2006), na sua tese de mestrado em C&SIG, defende que as 

experiências educativas que o aluno deverá desenvolver até final de ciclo poderão 

ser concretizadas através da aplicação dos SIG no ensino. Madalena Mota 

(2005a), outra professora de Geografia dos ensinos básico e secundário, defende a 

introdução dos SIG no processo ensino-aprendizagem, principalmente na 

aquisição de competências em domínios como a localização e o conhecimento dos 

lugares e regiões e na compreensão de conceitos como a escala, a legenda ou as 

diferentes projecções dos mapas. Desenha-se, assim, um aparente consenso entre 

docentes de Geografia sobre a abertura dos actuais curricula de Geografia do 3.º 

ciclo à integração dos SIG.  
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2.3.1.3 Gestão flexível do currículo 

 

Como se referiu, o currículo de Geografia no 3.º ciclo do EB é constituído pelo 

conjunto das aprendizagens e das competências a desenvolver pelos alunos 

aquando da abordagem de seis temas (Figura 4). 

 

 

 

Figura 4 – Esquema organizador dos temas (Fonte: adaptado de ME, 2001a) 

 

Nas orientações curriculares apresentadas pelo ME considera-se que: 

Os seis temas programáticos podem ser estudados separadamente ou de forma 
integrada. A sua distribuição ao longo dos três anos do 3.º ciclo do EB deve ser 
articulada com os projectos curriculares de Escola e de Turma. No entanto, o tema 
“Representações da Terra”, dada a sua natureza dos conteúdos, deve ser sempre 
estudado em primeiro lugar. (ME, 2002a, p. 7). 
 

Esta flexibilidade deu origem a que cada escola estruturasse a abordagem dos seis 

temas ao longo dos três anos do ciclo de forma diferente. Um aluno, ao mudar de 

escola, poderia repetir o estudo de um dos temas. Devido a essa flexibilidade, 

também as editoras editaram cada tema num pequeno livro. Assim, publicaram-se 

seis livros, a serem utilizados dos 7.º ao 9.º anos, juntamente com fichas de apoio, 

atlas, etc. Contudo, esta flexibilidade curricular está a finalizar: por indicação do 

           À 
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ME, desde 2006/07, as editoras passaram a editar dois temas por ano, num mesmo 

livro, respeitando a sequência apresentada na Figura 5.  

 

1- A Terra:
Estudos 

e
Representações

2- Meio
Natural

4- População 
e Povoamento

3- Actividades 
económicas

5- Contra stes
de 
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6- Ambiente
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Figura 5 – Organização dos temas programáticos a partir do ano lectivo 2006/07 

2.3.2 A referência aos SIG nos novos manuais  

 

Dos seis temas programáticos, os SIG são referidos, de forma indirecta, no tema A 

Terra: Estudos e Representações, onde se apela ao estudo da descrição da 

paisagem; ao estudo dos mapas como forma de representar a superfície terrestre e 

à localização dos diferentes elementos da superfície terrestre. Editados a partir de 

2002, os manuais escolares de Geografia começam, lentamente, a reflectir a 

crescente relevância dos SIG na sociedade portuguesa.  
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A Tabela 3 esquematiza a abordagem directa e indirecta que o manual faz ao SIG.  

 

 

Tabela 3 – Abordagem aos SIG num manual escolar de Geografia, na edição de 2002 
 

Este manual é elaborado por docentes com uma vasta experiência na autoria de 

manuais escolares e editado pela maior editora escolar portuguesa. 

 

No Anexo 5, podem ser identificados os manuais consultados nesta pesquisa, cuja 

edição ocorreu, sensivelmente, em Maio de 2002. Assim, dos doze manuais 

analisados, encontra-se, em quase todos eles, pela primeira vez, uma referência 

aos ortofotomapas e à imagem de satélite como uma das novas técnicas de 

Manual: A Terra: Estudos e Representações (CÂMARA et al., 2002, p. 24-31, 60) 
 

ABORDAGEM INDIRECTA AOS SIG 

Temas abordados Conteúdos Recursos apresentados 

Fotografia aérea • Tipos  
• Utilidade 

• Fotografia aérea na vertical e 
obliqua 

SNIG :Importar 
fotografias aéreas 

• Proposta de actividades 
sobre a fotografia aérea 

• Imagem da página da Internet do 
SNIG 

Ortofotomapas 
SNIG: “O país visto do 
Céu” 

• Definição 
• Utilidade 
 

• Ortofotomapa 
• Imagem da página da Internet do 

SNIG 
Satélites:  
Imagens de satélite; 
Apresenta três 
programas de satélites 
(Landsat, Spot, NOAA) 

• Definição 
• Utilidade 
• Proposta de actividades 

sobre a imagem de satélite 

• Imagem de satélite  

Apresenta sites da 
Internet 

• Propõe pesquisa dos três 
tipos de imagens 

• http://www.snig.cnig.pt 
• http://www.igeoe.pt 
• http://www.nasa.gov/gallery/phot

o/index.html 
• www.eumetsat.de 
• http://inm.es/wwc/indinf.html 

GPS 
• Definição 
• Utilização 
 

• Imagem de um aparelho de GPS 
• www.geocaching.com. 

ABORDAGEM DIRECTA AOS SIG (p.75-79) 

Mapas digitais 
• Definição 
• Vantagens 

• Imagem de cartografia digital 

SIG 

• Definição 
• Como se produz um SIG 
• Vantagens 
• Utilidade 
• Proposta de actividade 

sobre os SIG e o GPS 

• Imagem de um Modelo digital do 
terreno 

• SIG em camadas 
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representar e estudar a superfície terrestre. Apenas no manual da Porto Editora 

(CÂMARA et al., 2002) aparece uma referência directa aos SIG (Tabela 3). A 

atenção concedida aos SIG neste manual escolar é bastante grande – 14% das 

páginas do manual abordam-nos, directa ou indirectamente. 

 

O que este manual apresenta sobre os SIG é muito importante para todos os 

docentes que queiram desenvolver um trabalho posterior com os alunos, em que 

os SIG constituam uma parte integrante do processo ensino-aprendizagem. 

Segundo a Porto Editora, este manual foi adoptado, em 2002, em 67 escolas, o 

que representa 5% de todas as escolas nacionais que leccionam o 7.º ano de 

escolaridade – um valor relativamente reduzido, também na comparação com 

outros manuais. A nível nacional, pode-se então dizer que esta abordagem sobre 

os SIG chegou a cerca de 6.500 a 700019 alunos. Em qualquer caso, estamos 

perante um pequeno mas significativo passo na divulgação dos SIG em livros 

escolares.  

 

Como se referiu, os manuais de Geografia para 2006/07 reuniam, para o 7.º ano de 

escolaridade, os temas A Terra: Estudos e Representações e O Meio Natural. 

Mais uma vez, o manual é, geralmente, acompanhado por um Atlas do aluno, 

Atlas de aula ou, simplesmente, Atlas (Anexo 5), que reúne um conjunto de 

mapas políticos e físicos dos vários continentes – o que, de alguma forma, poderá 

contrariar as experiências educativas de Construir e comparar mapas de 

diferentes escalas e Completar mapas de Portugal, da Península Ibérica, da 

Europa e do Mundo (ME, 2001a, p.12), sugeridas oficialmente aos alunos. 

 

Em sete manuais publicados, em 2006, para o 7º ano, o da Editora Santillana 

(MATOS et al., 2006) e o da Plátano Editora (DOMINGOS et al., 2006) abordam 

os SIG (Tabela 4), mas dedicam-lhe apenas 2% das suas páginas. Esta abordagem 

                                                 
19 Segundo fonte da Porto Editora, estes dados apresentam uma margem de erro de 5 a 10%, uma 
vez que, as escolas raramente comunicam aos editores o número de alunos que as frequentam, em 
cada ano de escolaridade. 
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é muito inferior à efectuada no citado manual da Porto Editora de 200220. Nos 

dois livros escolares de 2006, a abordagem aos SIG é muito idêntica; em ambos, 

os SIG aparecem referenciados em duas páginas. 

 

A Tabela 4 pretende esquematizar a abordagem que estes manuais fazem aos SIG.  

 

Manual: A Terra: Estudos e Representações (DOMINGOS et al., 2006, p.24-
25) 

ABORDAGEM INDIRECTA AOS SIG (Página 24) 
Temas abordados Conteúdos Recursos apresentados 

Imagem de satélite 

• Forma de recolha da 
imagem 

• Tipos de satélites 
• Utilidade, preço 

• Conceito: Espectro 
electromagnético 

• Imagens de satélite 

ABORDAGEM DIRECTA AOS SIG (Página 25) 

SIG 

• Definição 
• Vantagens 
• Utilidade 
• Proposta de actividade 

sobre os SIG  

• SIG em camadas 
 
 
 
 

Manual: A Terra: Estudos e Representações (MATOS et al.,  2006, p. 28-29) 

ABORDAGEM INDIRECTA AOS SIG (Páginas 28-29) 
Temas abordados Conteúdos Recursos apresentados 

Imagem de satélite 
• Google Earth 
• Utilidade 
• Proposta de actividades 

• Imagens de satélite 
  

Fotografia aérea 
• Definição 
• Obtenção 
• Tipos 

• Imagem 

ABORDAGEM DIRECTA AOS SIG (Página 34) 

SIG 

• Definição 
• Utilidade 
• Proposta de actividade 

sobre os SIG  

• SIG em camadas 

 
Tabela 4 – Abordagem aos SIG nos manuais escolares de Geografia, nas edições em 2006 

 

Nos manuais escolares que, em 2002 e em 2006, fizeram uma abordagem aos 

SIG, observa-se que:  

                                                 
20 Este manual não voltou a ser editado. 
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� Em todos, os SIG aparecem no final do tema Representações da Superfície 

Terrestre; 

� Os SIG são apresentados como uma técnica de produção de mapas digitais 

que os avanços informáticos de hardware e software permitiram realizar; 

� São apresentadas vantagens na utilização dos SIG, quer na produção 

automática de cartografia de forma mais rápida e com menor custo, quer na 

sua aplicabilidade nas diversas áreas do sector económico, preservação de 

recursos, prevenção e minimização de catástrofes naturais; 

� Todos os manuais apresentam a estrutura de um SIG em camadas, 

permitindo ao aluno adquirir a noção de layer e de que a informação de um 

SIG se faz por camadas que se adicionam e se retiram, consoante o estudo 

pretendido e a escala de análise; 

�  Num dos manuais, é apresentada a forma de produção de um SIG como se 

tratasse apenas de uma produção automática de mapas;  

� Apenas no manual A Terra Estudos e Representações (Câmara, 2002) é 

apresentada uma infra-estrutura de informação geográfica, o SNIG  

� Em nenhum dos manuais os SIG são apresentados como uma ciência que 

trabalha com um conjunto de ciências afins; 

� Também nenhum manual apresenta a utilização dos SIG como relevante 

para o desenvolvimento das competências específicas da Geografia. 

 

Pela amostra de manuais considerados, depreende-se que falta desbravar um 

longo caminho para que os SIG sejam apresentados aos alunos do 3.º ciclo como 

um domínio científico21 que mobiliza dados georeferenciados com um software 

específico, procede a uma análise espacial a diferentes escalas, cria modelos 

preditivos que ajudam na tomada de decisões em vários domínios da economia, da 

sociedade e do equilíbrio ambiental. Desejavelmente, a C&SIG deveria ser 

abordada logo no início do 3.º ciclo como uma estratégia que permite a utilização 

de um conjunto de instrumentos de aprendizagem, ao promover a realização de 

                                                 
21 A divulgação dos SIG como uma ciência data de 1992 com a publicação do termo “Geographic 
information Science” por Goodchild (Goodchild, 1992). 
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experiências educativas no âmbito da construção, interpretação e análise de mapas 

em diferentes escalas de análise. 
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3. FORMAÇÃO ACRESCIDA DE DOCENTES GEÓGRAFOS 

EM SIG 

 

3.1 Formação em SIG 

 

Qual a importância que os SIG tiveram e têm na formação dos docentes 

geógrafos, em Portugal e, também, em Espanha? Tal como foi apresentado nas 

premissas inerentes ao desenvolvimento desta dissertação, este capítulo é norteado 

por duas hipóteses:  

 

1. Se um docente, em exercício de funções, procura uma formação acrescida em 

SIG, conhece-os, minimamente, e está consciente de que apresentam um 

potencial que pode ser aplicado no processo ensino-aprendizagem, ainda que 

não domine, suficientemente, a sua aplicação no desenvolvimento de 

experiências educativas.  

2.  Se um docente se sentiu motivado para realizar formação acrescida em SIG 

é porque pretendia inovar/renovar as suas práticas educativas e realizar 

experiências educativas com base nos SIG. Se o não fez, interessa saber 

porquê. Se o fez, interessa saber com que apoios, em que temas, com que 

recursos e quais os resultados da avaliação dos alunos e da própria 

experiência.  

 

Na sequência do que se referiu, o docente que desconhece os SIG ignora o seu 

potencial e, como tal, não procura formação acrescida em SIG. Esta premissa foi 

considerada válida na definição da amostra de docentes inquiridos.  

 

Quando surgiu a formação em SIG? No Canadá, no início dos anos 70, as 

primeiras formações em SIG são oferecidas nas universidades dos Estados Unidos 

da América (E.U.A.). A maioria dos indivíduos que, ao longo dos anos, aprendeu 
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SIG, fê-lo em estabelecimentos do ensino superior. Mas outra fatia importante dos 

profissionais que hoje trabalha com os SIG foi formada pelas empresas de 

software SIG que desenvolvem cursos de treino de software. Na realidade, com a 

difusão da Internet, começaram a aparecer as primeiras formas de formação e 

treino à distância em SIG22 (LONGLEY et al, 2001, p.21).  

 

Em Portugal, o ensino dos SIG tem início, sensivelmente, em 2000, 

principalmente no 2.º Ciclo de estudos com Pós-Graduações e Mestrados. O 

Anexo 6 apresenta uma amostra deste tipo de cursos que, desde 2000, se têm 

realizado em Portugal. Os dados apresentados foram apurados através da 

realização de inquéritos, primeiro junto das instituições que realizam a formação 

e, depois, junto dos professores que procuraram essa formação e a concluíram 

com êxito. Na pesquisa realizada, distinguiu-se a formação científica em SIG do 

respectivo treino. Em Portugal, os principais produtores de software são também 

aqueles que oferecem formação nos seus produtos. Alguns destes produtores 

oferecem produtos especiais destinados ao ensino superior, como a Micrograft®, 

ou a outros níveis de ensino, como a ESRI®. O Anexo 7 apresenta os principais 

produtores de software que, em Portugal, também oferecem treino em SIG.  

 

3.2 A formação em SIG de docentes geógrafos pelo ISEGI 

 

A formação em SIG oferecida nos estabelecimentos do ensino superior não teve 

muita procura por parte dos docentes. Estes cursos dirigiam-se, sobretudo, a 

profissionais que trabalham em organismos públicos ou privados que, 

recentemente, tinham introduzido os SIG nos seus serviços e precisavam de 

profissionais que manipulassem os mesmos. Alguns profissionais realizaram 

cursos de mestrado ou pós-graduações e outros, a maioria, procuraram, apenas, 

treino em SIG. 

                                                 
22 A formação em SIG refere-se às aprendizagens dos fundamentos principais de SIG; o treino em 
SIG refere-se à aquisição de conhecimentos para trabalhar num determinado software de SIG e só 
válida para essa versão e tipo de software. (LONGLEY et al., 2001). 
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De um modo geral, o currículo oferecido em Pós-Graduações e Mestrados nos 

vários estabelecimentos de ensinos é idêntico. As cadeiras nucleares de 

Introdução aos SIG, Base de Dados, Detecção Remota e Modelação estão 

presentes em todos os cursos. Um professor que queira investir na formação em 

SIG, num curso de Pós-Graduação ou Mestrado, provavelmente, na sua vida 

profissional de docente, não voltará a aplicar muitas das aprendizagens adquiridas, 

principalmente se estiver a leccionar numa escola EB. Contudo, essas 

aprendizagens permitem ao docente, na sua vida profissional, e ao indivíduo, 

enquanto cidadão, adquirir uma visão global dos SIG, necessária para conseguir, 

por exemplo, em sala de aula, manobrar os conceitos e os conteúdos ao nível 

etário dos alunos, sem que se cometam erros científicos ao tentar generalizar 

determinados temas.  

 

O curso de mestrado e pós-graduação em C&SIG oferecido pelo ISEGI terá sido a 

formação superior em SIG mais procurada pelos docentes de Geografia. A 

tipologia do curso e-learning apresenta atractivos para qualquer formando. 

Contudo, para o docente em exercício de funções e residente em áreas periféricas 

do país, esta forma de ensino terá sido a única possível de concretizar. Não foi 

possível apurar quantos docentes de Geografia terão apresentado a sua 

candidatura ao referido curso desde a sua primeira edição, nem quantos o 

frequentaram ou o terminaram. No entanto, numa observação à lista de alunos 

inscritos na 5ª Edição, verifica-se que chegaram a frequentar o curso quatro 

alunos com formação inicial em Ensino da Geografia. No Anexo 8, identificam-

se as teses defendidas no ISEGI, no curso de mestrado em C&SIG que, directa ou 

indirectamente, relacionam os SIG com o ensino.  

 

O sucesso do ensino à distância, no caso deste curso de mestrado e pós-graduação, 

já foi apresentado em várias conferências internacionais de SIG. No site do ISEGI 
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(IGEGI, 2007), são referenciados dez artigos, onde o exemplo do ensino e-

learning do curso em C&SIG foi tema de estudo23.  

 

3.3 A formação de docentes geógrafos em SIG pelo CFOR 

 

A Associação de professores de Geografia, através do seu Centro de Formação 

Orlando Ribeiro (CFOR), recebeu algumas sugestões por parte de docentes de 

Geografia, no sentido deste centro oferecer formação em SIG. Assim, a partir do 

ano lectivo de 2003/04, são realizadas acções de formação nas instalações da 

GEOPOINT. A procura por parte dos docentes foi tão elevada que, nesse ano 

lectivo, o CFOR realizou cinco Acções de Formação com 25 horas cada, 

contemplando 75 docentes (15 por cada acção).  

 

De forma a descentralizar a formação, e devido à vontade expressa por parte de 

alguns docentes fora de Lisboa, o CFOR realizou 4 acções noutras áreas do país 

(MAGRO, 2007), entre 2003/04 e 2005/06 (Figura 6).  

 

Até final de 2006, o CFOR organizou um total de doze acções de formação 

(Anexo 9). 

 

                                                 
23 Note-se que no Encontro Anual da Association of American Geographers (AAG, S. Francisco, 

17-21 de Abril de 2007), o professor coordenador do curso de mestrado em C&SIG (Prof. Doutor 

Marco Painho) foi convidado a apresentar uma comunicação sobre aspectos inovadores no ensino 

dos SIG. O mesmo tema será discursado na 10.ª Conferência em Ciência da Informação 

Geográfica, promovida pela Association of Geographic Information Laboratories in Europe 

(AGILE), na Dinamarca. (ISEGI, 2007) 
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Figura 6 – Localização e frequência de acções em SIG oferecidas pelo CFOR 

 

Não se realizaram acções no Norte e Centro Litoral, mas alguns docentes destas 

áreas frequentaram o curso em Lisboa (MAGRO, 2007). A Escola Secundária de 

Vila Real de St.º António teve mais de dez docentes a participar nestas acções. 

Poderá acontecer que o mesmo docente tenha realizado as acções de SIG I e II, o 

que fará com que este valor diminua para metade. Em qualquer caso, estamos 

perante o facto de que o ambiente de grupo é fundamental para a frequência destas 

acções. 
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Figura 7 – Escolas com maior representatividade de professores em Acções de SIG 
 

Os conteúdos da Acção de SIG direccionam-se directamente para a própria prática 

docente no âmbito da disciplina de Geografia24. A formação tem uma forte 

componente prática, apoiada em fichas de acompanhamento da realização das 

tarefas com a ilustração dos comandos a executar e as operações a realizar. Na 

acção de formação de SIG II, são abordados temas relacionados com a Análise 

Vectorial (MAGRO, 2007).  

 

 

                                                 
24 Os módulos do curso envolvem: Informação Geográfica; Fundamentos de SIG, Informação para 
os SIG; Aquisição de Informação e Estruturação; Edição e Tratamento de Informação; Exploração 
e Análise (GEOPOINT,2004). 
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3.4 Caracterização dos docentes que realizaram formação em SIG 

pelo CFOR 

 

A caracterização dos docentes que realizou Formação acrescida em SIG, pelo 

CFOR, foi baseada em dados cedidos pelo mesmo centro de formação (CFOR, 

2007).  

 

Durante os três anos lectivos (2003/06) em que o CFOR realizou acções de 

formação em SIG, foram realizadas doze que envolveram 199 

formandos/professores de 99 escolas diferentes.  

 
A grande maioria dos docentes que realizou a formação é do sexo feminino e 

encontra-se a meio da carreira profissional (Figuras 8 e 9).  
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Figura 8 – Número de formandos que realizou formação, segundo o sexo (Fonte dos 

dados: CFOR) 

A faixa etária predominante situa-se entre os 41 e 50 anos de idade (Figura 16). 

Este dado é confirmado pelo facto da maioria dos docentes se encontrar em 

índices remuneratórios elevados (188, 245, 299) que correspondem a 12, 21 e 26 

anos de serviço, respectivamente (Figura 10). Estes dados sugerem que os 

professores que investiram numa formação acrescida em SIG fizeram-no após 12 

e 25 anos de serviço, quando atingiram uma certa maturidade no seio de uma 

escola, pertencem ao seu Quadro de Nomeação Definitiva e procuram novas 
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estratégias de ensino da Geografia que tentem responder aos desafios do 

quotidiano dos alunos.  
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Figura 9 – Número de formandos segundo as idades (Fonte dos dados: CFOR) 
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Figura 10 – Número de formandos segundo o índice de vencimento e anos de serviço 

(Fonte dos dados: CFOR) 
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Figura 11 – Número de formandos segundo o ciclo de ensino (Fonte dos dados: CFOR) 
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A maioria dos formandos lecciona o 3.º Ciclo ou o Secundário (Figura 11). Nem 

todos leccionam Geografia (Figura 11). Embora com valores muito inferiores, 

professores de outros grupos disciplinares, como Biologia e Informática, 

realizaram a Acção em SIG. A maioria destes docentes (de grupos disciplinares 

diferentes da Geografia) frequentou a Acção na própria escola onde esta se 

realizou. Esta situação verificou-se sempre que a Acção foi realizada fora de 

Lisboa. A comunicação entre docentes de grupos disciplinares afins da Geografia, 

nas escolas onde foram realizadas acções, foi fundamental para a inscrição destes 

docentes nesta Acção de SIG. 
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Figura 12 – Número de formandos segundo a área disciplinar (Fonte dos dados: CFOR) 
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Figura 13 – Situação dos docentes no final da Acção (Fonte dos dados: CFOR) 
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199 
Formandos/docentes 

99  
Escolas 

INQUÉRITOS 

175 
Inquéritos 

40  
Inquéritos 

preenchidos  
AMOSTRA 

87  
Endereços 
apurados 

A maioria dos docentes realizou a Acção com sucesso (86%), tendo desistido 10% 

e reprovado 4% (Figura 13), o que não deixa de ser significativo: poder-se-á dizer 

que, em doze Acções, uma Acção e meia não foi concluída com êxito 

 
 

3.5 As motivações da Formação Acrescida em SIG 

 

3.5.1 Docentes inquiridos 

 
Enviaram-se inquéritos a todas as escolas às quais os professores estavam afectos 

aquando da realização da Acção25 (Anexo 2.2). Contudo, alguns professores já 

não se encontravam a leccionar na mesma escola, o que impediu que este universo 

fosse estudado; por outro lado, não foi possível localizar todas as 99 escolas, 

devido a alterações no nome e na tipologia da própria escola e ao encerramento de 

outras; por último, nem todos os professores se disponibilizaram a contribuir para 

este estudo, pelo que não devolveram o inquérito (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14 – Apuramento da amostra 

 
 

Enviaram-se 175 inquéritos a 87 escolas, mas só 40 docentes (23%) responderam. 

Envidaram-se todos os esforços possíveis e concretizáveis no tempo disponível, 

                                                 
25 Esta foi a única forma possível de chegar até aos professores, uma vez que não estavam 
disponíveis os endereços dos professores. 
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no sentido de obter mais respostas26. De seguida, enviou-se a cada escola um e-

mail onde constava um ofício dirigido ao (à) Presidente do Conselho Executivo de 

cada escola com a explicação dos objectivos deste estudo e a indicação dos 

destinatários do inquérito (docentes de Geografia) e, em anexo, o inquérito (este 

deveria ter sido respondido electronicamente). Esta tarefa foi mal sucedida - 

lamentavelmente, nenhuma escola respondeu ao inquérito. Efectuaram-se vários 

telefonemas directamente para as escolas, a fim de comunicar o envio do inquérito 

para a escola. A minoria de docentes que colaborou respondeu a quase todas as 

questões, mesmo as de resposta aberta.  

 

O facto de uma maioria de professores se abster de responder ao inquérito não 

pode deixar de ser associado a um percurso profissional de menor envolvimento 

com os SIG no ensino; por outro lado, uma minoria estará mais motivada – a que 

respondeu ao inquérito.  

 

No tratamento estatístico das respostas dos inquéritos, caracterizou-se o corpo 

docente que realizou Acções de SIG, no sentido de dar resposta às seguintes 

questões: 

 

� Quem procura formação acrescida em SIG? 

� Que motivações moveram esses docentes? 

� Onde e quando realizaram essa formação? 

� Que tipo de formação fizeram? 

 

Numa segunda fase, avaliou-se o reflexo da formação em SIG nas práticas 

educativas no presente, com o objectivo de responder às seguintes questões: 

 

                                                 
26 Procedeu-se ao levantamento de dados referentes às escolas como o seu endereço electrónico, 
morada, números de telefone e de fax. Algumas escolas tinham sido encerradas; outras não 
possuíam endereço electrónico e, para um universo muito reduzido (2 escolas), foi impossível 
conseguir qualquer dado ou localização. Assim, a amostra de 99 escolas, ficou reduzida a 87 
escolas. 
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� Os conhecimentos adquiridos foram suficientes para o desenvolvimento de 

práticas educativas apoiadas nos SIG? 

� Se foram, quais os recursos utilizados, apoios, temas desenvolvidos, etc.? 

� Se não foram, que razões inviabilizaram essa aplicação? 

3.5.2 Caracterização dos docentes que responderam ao inquérito 

 

Ao contrário do que acontecia no universo dos professores/formandos em SIG 

pelo CFOR (Figura 8), agora, o conjunto da amostra é caracterizada por um maior 

peso do sexo masculino. Este valor sugere uma maior disponibilidade dos 

docentes masculinos em responder ao inquérito e/ou em adoptar práticas 

educativas apoiadas nos SIG (Figura 15). 

 

Sexo

46%
54%

Feminino Masculino 
 

 
Figura 15 – Caracterização dos docentes/formandos que responderam ao inquérito 

 

Como se referiu anteriormente, predomina o grupo etário entre os 41 e 50 anos. É 

significativo o número de docentes que após os 50 anos procura formação, sem 

considerar que a idade seja impeditivo de continuar a adoptar práticas inovadoras 

na sala de aula (Figura16). 
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Figura 16 – Caracterização etária dos docentes que responderam ao inquérito 

 

A maioria dos docentes que respondeu ao inquérito concluiu o curso há 15 ou 20 

anos. Como se referiu antes, estes docentes são aqueles que, em termos de 

formação inicial, se sentem mais desfasados das novas tecnologias. A principal 

instituição formadora foi a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 

(FLUL), seguida da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 

Nova de Lisboa (FCSHUNL) (Figura17). 
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Figura 17 – Ano da conclusão da licenciatura e Instituições de Formação 

 

Estes docentes realizaram a sua profissionalização no ensino no início dos anos 

noventa, embora tenham concluído o curso muito anteriormente – note-se que, em 

Portugal, a licenciatura em Ensino da Geografia só se iniciou em 1987 (Figura 

18). 
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Figura 18 – Ano da realização da profissionalização dos docentes/formandos 
 

A maioria dos professores pertence ao Quadro de Nomeação Definitiva (QND) 

(figura 19). Este facto foi já apresentado, anteriormente, quando se caracterizou 

todo o universo dos professores/formandos. Tal sublinha o facto de que uma das 

condições essenciais para o desenvolvimento de práticas educativas que 

requeiram suporte tecnológico é a estabilidade do corpo docente, a sua plena 

integração na comunidade educativa e, ainda, o domínio dos recursos informáticos 

da escola – factores decisivos no desenvolvimento da experiência educativa 

descrita no capítulo seguinte. 
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Figura 19 – Situação profissional dos docentes/formandos 
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Assim, e em síntese, o docente mais vocacionado para desenvolver práticas 

educativas apoiadas nos SIG será do sexo masculino, com idades compreendidas 

entre os 40 e 50 anos e do QND. 

 

3.5.3 Motivação na formação e desfasamento escolar 

 

A maioria dos formandos que responderam ao inquérito realizou a formação no 

ano lectivo de 2003/04 (Figura20) – data de início deste tipo de formação. De 

notar que dois docentes iniciaram, em 1997, a sua formação em SIG, numa acção 

promovida pela UNL e coordenada pelo Professor Doutor Rui Pedro Julião, no 

âmbito do projecto GEOLAB27. No Capítulo 5, serão abordados vários projectos 

nacionais e internacionais onde os SIG podem ser desenvolvidos e onde este 

projecto é apresentado.  
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Figura 20 – Ano da realização da Acção em SIG 
 

 

Cerca de 75% dos docentes/formandos realizou uma Acção de 25 horas (Figura 

21). Um número significativo (30) afirmou que 25 horas de formação foram, 

                                                 
27 O projecto GEOLAB surgiu na sequência das actividades desenvolvidas no âmbito de projectos 
do Programa Ciência Viva, designadamente do projecto Tecnologias de Informação Geográfica 
(PI-235 e PII-097) e teve por principal objectivo envolver os alunos na área das tecnologias de 
informação geográfica, através da criação de uma rede de Laboratórios de Tecnologias de 
Informação Geográfica. 
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manifestamente, insuficientes para adquirir destrezas suficientes para desenvolver 

práticas educativas apoiadas nos SIG, na sala de aula. Pelo menos em Castelo 

Branco e Vila Real de St. António, previram-se outras Acções que, por falta de 

um número suficiente de inscritos, não se realizaram (MAGRO, 2007). 
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Figura 21 – Número de Acções realizadas por cada formando e a sua duração 
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Figura 22 – Tempo de deslocação de cada docente até ao local da realização da Acção 
 

A maioria dos docentes (28) dedicou entre 30 minutos a mais de uma hora do seu 

tempo na deslocação até ao local da Acção, o que sugere um significativo 

interesse em adquirir conhecimentos em SIG, com as Acções a decorrerem 

durante duas sextas-feiras (período da tarde) e sábado.  
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A grande maioria dos docentes apontou como principais factores de iniciativa da 

formação a valorização profissional, a actualização de conhecimentos e a procura 

de novas estratégias de ensino. Significativa é, também, a iniciativa de formação 

motivada pela leccionação do Curso de SIG, no Ensino Secundário (11%) (Figura 

23). 

30%

29%

18%

11%

9% 3%

VALORIZAÇÃO
PROFISSIONAL

ACTUALIZAÇÃO DE
CONHECIMENTOS

NOVAS ESTRATÉGIAS

LECCIONAÇÃO DO
CURSO DE SIG

RESPOSTAS A NOVAS
EXIGÊNCIAS

ENTUSIASMO

 
 

Figura 23 – Iniciativa da formação 
 

Neste grupo de questões, pretendeu-se avaliar a Acção de formação com o intuito 

de obter dados sobre a reacção e percepção dos docentes/formandos face a 

parâmetros qualitativos da formação, nomeadamente, o conteúdo programático da 

Acção, os recursos utilizados, os métodos pedagógicos desenvolvidos e o 

ambiente de trabalho que se criou. A Figura 24 ilustra a síntese dos resultados 

estatísticos obtidos.  
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Figura 24 – Classificação da Acção nos parâmetros apresentados de 1 (mínimo) a 6 

(máximo) 

 

Em termos globais, registam-se médias situadas entre o 3,03 e o 4,94. Poder-se-á 

afirmar que houve uma boa receptividade da Acção por parte dos docentes, 

destacando-se os recursos informáticos disponíveis e a disponibilidade do 

formador, assim como a qualidade da formação. Nos aspectos menos valorizados, 

salientam-se a adequação da Acção às solicitações escolares quotidianas e a 

concretização das expectativas iniciais da formação.  

 

Da avaliação efectuada, depreende-se que a maioria dos docentes considerou o 

tempo da duração da Acção insuficiente e de fraca adequação às solicitações 

escolares quotidianas. Por seu lado, estes dois factores, em simultâneo, 

contribuíram para que o docente sentisse um desfasamento entre as suas 

expectativas iniciais e a aplicabilidade da acção no seu quotidiano escolar. A 

concretização destes factores teria sido fundamental para a implementação no 3.º 

Ciclo do EB e no ES de práticas educativas inovadoras baseadas nos SIG, quer ao 



 48 

nível da construção e interpretação de mapas (EB), quer ao nível da análise 

espacial (ES). 

 

3.5.4 Exigência de tempo e aposta no Secundário 

 

Como decorre das finalidades da formação contínua de professores28, a realização 

de uma acção de formação deverá, desejavelmente, suscitar no docente intenção 

expressa de aplicar na escola experiências educativas baseadas nos novos 

conhecimentos que adquiriu. Quando esta condição não se verifica, a formação 

docente não atinge, afinal, os seus objectivos primordiais. A aplicabilidade dos 

conteúdos desta Acção, na sala de aula, junto dos alunos, deverá ser feita ou 

durante a Acção ou após o seu término. Quando existe um interregno muito 

demorado entre a aquisição dos conteúdos e a sua aplicabilidade, que deverá ser o 

produto final da Acção, então a formação torna-se esquecida e, rapidamente, as 

pequenas dificuldades transformam-se em grandes obstáculos.  
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Figura 25 – Factores que inviabilizaram a aplicação dos conteúdos da Acção no Ensino 

da Geografia 

 

                                                 
28 Alínea b) do Artigo 3º do Decreto-Lei nº 207/96, de 2 de Novembro.  
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Os professores respondentes indicaram as suas dificuldades no desenvolvimento 

de experiências educativas em SIG (Figura 25). A maioria dos docentes não 

desenvolveu as mesmas experiências, devido à ausência de software SIG, recursos 

informáticos na escola e disponibilidade de tempo no conjunto das solicitações 

escolares. Muitos docentes reforçaram o seu descontentamento face a este 

condicionalismo. Na realidade, os recursos multimédia e hipermedia apresentam a 

informação de uma forma não estruturada (PÉREZ, 2004), o que obriga, desde 

logo, a que a planificação escolar seja particularmente exigente para o docente. 

 

Por outro lado, se a ausência de software parece ser o factor mais importante na 

incompatibilidade entre a formação e a actuação inovadora na sala de aula, de 

nada resultaria oferecer versões gratuitas de software SIG às escolas quando 

existem problemas substanciais por resolver. Um desses problemas reside no 

insuficiente equipamento informático disponível nas escolas para o 

desenvolvimento deste tipo de actividades. A partir do ano lectivo 2000/01, as 

escolas apresentaram várias candidaturas ao projecto da criação de Centros de 

Recursos nas escolas. Estes permitiam criar uma sala de informática com cerca de 

15 computadores ligados à Internet. Decorridos sete anos após a criação dos 

Centros de Recursos, muitas das escolas ainda só possuem uma sala de 

informática que se manifesta completamente insuficiente para atender a todas as 

solicitações dentro da escola. Este problema agudiza-se quando em 2004 começa 

a ser leccionada a área curricular de TIC no 9.º Ano de escolaridade. Além deste 

handicap, outros há que poderão parecer simples pormenores mas que têm a força 

suficiente para derrubar as mais preciosas intenções de um professor. Referimo-

nos, concretamente, ao coordenador do centro de recursos de uma escola e à 

equipa do Conselho Executivo. A cordialidade estabelecida entre estes elementos 

e o apoio circunstancial aos docentes que queiram implementar este tipo de 

actividade é fundamental para o sucesso da actividade. Na realidade, não é fácil 

desenvolver actividades de SIG numa escola, principalmente quando se tem que 

instalar um software (que não é do domínio público), requerer a sala de 

informática durante algumas semanas e conseguir que esta esteja disponível 
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durante as horas em que o professor lecciona a turma ou turmas onde pretende 

desenvolver a actividade. Realisticamente, só quando estes três elementos se 

conjugam é que um professor poderá pensar em desenvolver práticas educativas 

apoiadas nos SIG.  

 

A arte de ensinar é o resultado de um equilíbrio frágil entre a transmissão e a 

construção, a recepção e a criação, a tradição e a inovação. Esse equilíbrio 

pressupõe o esforço e o mérito de professores e alunos num processo que nunca 

foi nem será fácil, divertido e lúdico para todos (MARQUES, 2001). Como já foi 

referido no ponto anterior, inovar com o recurso aos SIG não é tarefa fácil. 

Contudo, dos 40 professores respondentes, 14 docentes (35%) conseguiram 

desenvolver 22 práticas educativas apoiadas nos SIG (Figura 26).  

 

Os factores que mais contribuíram para que um grupo de docentes desenvolvesse 

práticas educativas apoiadas nos SIG relacionam-se com a forte motivação 

pessoal (23%), a procura de novas estratégias para dar consecução aos conteúdos 

programáticos (19%) e o facto de a escola possuir recursos informáticos 

disponíveis (19%) (Figura 26). 
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Figura 26 – Factores que permitiram a aplicabilidade das práticas educativas  
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A montante, e na sequência do que já se referiu, um dos factores de sucesso na 

implementação de práticas educativas apoiadas nos SIG é a disponibilidade de 

tempo do docente para construir os materiais de apoio, pesquisar dados e preparar 

os recursos informáticos necessários. Sendo este, também, um dos três factores 

que mais contribuiu para a não aplicabilidade de estratégias, achou-se por bem, 

ainda, proceder a uma quantificação do tempo necessário para preparar a 

experiência educativa (Figura 27). 

 

58%
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14%
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50H
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Figura 27 – Número de horas dispendidas para a preparação da actividade 

 
Assim, 58% dos docentes/formandos afirma que demorou entre 11 a 30 horas a 

preparar toda a experiência educativa e 21% afirma ter demorado mais de 50 

horas. Estes dados revelam que, para além de uma forte motivação pessoal, da 

existência de software e de uma sala de informática disponível, o docente que 

queira implementar práticas educativas apoiadas nos SIG precisa de uma grande 

disponibilidade de tempo. Estes dados também sugerem que o facto de serem os 

docentes com 40 a 50 anos os que mais frequentaram acções de formação em SIG 

e implementaram práticas educativa nessa área está relacionado com a situação 

destes docentes usufruírem de uma redução da componente lectiva29, que lhes 

facilitará investirem na preparação de um tipo de práticas mais exigente em 

termos de tempo de preparação. Esta situação agudiza-se com a entrada em vigor 
                                                 
29 O ECD previa uma redução da componente lectiva de duas horas, de cinco em cinco anos, até ao 
máximo de oito horas, logo que, os professores atinjam 40 anos de idade e 10 anos de serviço 
docente, 45 anos de idade e 15 anos de serviço docente, 50 anos de idade e 20 anos de serviço 
docente e 55 anos de idade e 21 anos de serviço docente. 
 



 52 

do novo ECD30, onde a redução da componente lectiva só é possível aos 50 anos 

de idade e, apenas, de uma hora. Com as novas solicitações do novo ECD, a 

implementação de práticas educativas apoiadas nos SIG poderá ficar seriamente 

comprometida devido à sua exigência em termos de tempo. A experiência 

educativa que se descreve no capítulo seguinte dá algumas pistas de como o 

docente poderá superar esta dificuldade. 

 
A realização das 22 práticas educativas apoiadas nos SIG decorreu, 

principalmente, no ano lectivo de 2004/2005, ou seja, no ano lectivo 

imediatamente a seguir ao do início da realização das acções. Foram 

desenvolvidas, quase exclusivamente (77%), nos três anos do ES (Figura 28). O 

12.º ano foi o ano de escolaridade mais privilegiado no desenvolvimento deste 

tipo de práticas, com 32% das práticas a serem implementadas nesse ano, o que, 

em termos absolutos, corresponde a sete práticas educativas. Estes valores 

justificam-se pelo facto de no ES serem leccionados os Cursos Tecnológicos de 

Ordenamento do Território e Ambiente e de Turismo, que têm disciplinas 

directamente relacionadas com os SIG, como é o caso da disciplina de Técnicas 

de Ordenamento do Território, leccionada nos 10.º e 11.º anos no curso diurno e 

nos 10.º e 12.º anos, no curso nocturno, e da disciplina de Sistemas de Informação 

Aplicada (SIA), assegurada pelo grupo disciplinar de Biologia (11ºB). No que se 

refere ao EB, o número das experiências educativas desenvolvidas é menos 

relevante (23%) e ocorrem, principalmente, nos 7.º e 9.º anos de escolaridade. No 

8.º ano, é desenvolvida apenas uma única experiência educativa, o que 

corresponde a 5% do valor total de 22 experiências (Figura 28). 

 

                                                 
30 Decreto-Lei n.º 15/2007 de 19 de Janeiro de 2007 – Estabelece o Novo Estatuto da Carreira 
Docente. 



 53 

0

1

2

3

4

5

2000/2001 2001/2002 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007

N
.º

 d
e 

ex
pe

riê
nc

ia
s

 
 

Figura 28 – Número de experiências desenvolvidas por ano lectivo e percentagem da sua 

aplicabilidade por ano de escolaridade 

 

No ano lectivo de 2005/06, o número de experiências diminuiu de cinco para uma. 

Poder-se-á relacionar esta possível inactividade dos docentes em implementar este 

tipo de práticas com um certo descontentamento face às alterações anunciadas do 

ECD e do congelamento da progressão na carreira. 

 

Os temas A População e Povoamento, A Terra: Estudos e Representações e o 

Meio Natural foram aqueles onde mais experiências se implementaram. No outro 

extremo, Contrastes de desenvolvimento foi o tema onde menos experiências se 

desenvolveram. 

 

Nas vinte e duas experiências desenvolvidas, verificam-se duas situações 

extremas. As práticas educativas são concretizada ou num número reduzido de 

aulas (1 a 4 blocos de 45 minutos,) sendo, neste caso, desenvolvidas, de 

preferência, nas aulas de Geografia, ou ocuparam um número elevado de aulas. 

Nesta situação, as experiências são desenvolvidas nas disciplinas do ES que 

envolvem as disciplinas de SIG, Técnicas do Ordenamento do Território e 

Técnicas de Informação e Análise Geográfica. É, ainda, de salientar que, no caso 

de dois docentes, as práticas educativas foram desenvolvidas nas aulas de 
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Geografia, motivadas pelo desenvolvimento das suas teses de mestrado em 

C&SIG (Figura 29). 

 

Na sua maioria, os docentes que concretizaram práticas educativas apoiadas nos 

SIG não contaram com a colaboração de outros colegas, à excepção de um 

docente, licenciado em Biologia, que lecciona SIG e obteve a colaboração dos 

colegas de Geografia.  

 

 
Figura 29 – Número de blocos de 45 minutos ocupados com a concretização da prática 

educativa e actividades desenvolvidas 

 

No que concerne à divulgação das práticas educativas desenvolvidas, elas apenas 

foram divulgadas ao Órgão de Gestão da escola ou à Comunidade Escolar. Os 

principais apoios foram prestados pelo Conselho Executivo da escola ou, num dos 

casos, o apoio foi prestado pela Câmara Municipal na cedência de dados.  

 

Quanto às dificuldades enfrentadas, constata-se que 33 % dos docentes afirmam 

ter uma insuficiente formação em SIG para poder desenvolver práticas educativas 

apoiadas em SIG e que essa foi uma das maiores dificuldades sentidas; 15% refere 
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a dificuldade na obtenção do software e os restantes apontam dificuldades como a 

falta de tempo, programas extensos, etc. (Anexo 10) 

 

Quanto às perspectivas futuras, 38% dos docentes indicam que deverá haver um 

maior investimento na formação de professores em SIG. Contudo, quando 

questionados sobre as suas próprias perspectivas futuras de formação, os docentes 

manifestam a intenção de realizarem formação, mas que não será a curto prazo, 

devido à fraca disponibilidade de tempo. Foi, ainda, indicado que a componente 

individual de trabalho, neste momento, não permite realizar outro tipo de 

actividades além das rotineiras de preparação e avaliação das aulas e, como tal, 

seria necessário aumentar essa componente para que os docentes pudessem 

investir mais na sua formação e, automaticamente, dotarem-se de ferramentas 

necessárias à implementação deste tipo de práticas (Anexos 11 e 12). No âmbito 

do ensino da Geografia, e nos domínios onde os SIG podem dar um contributo 

mais relevante, os docentes consideram que os SIG poderão contribuir, 

significativamente, na Análise espacial local e regional, em todo o currículo da 

Geografia nos EB e ES. É, também, pertinente o facto dos SIG serem apontados 

como ferramentas que reforçam positivamente a componente atitudinal do aluno, 

além de favorecem a assimilação das competências definidas e permitirem uma 

abordagem diversificada dos temas (Anexo 13). 

 

Assim, só uma minoria dos professores que efectua formação em SIG aplica, 

depois, a mesma e fá-lo, sobretudo, no ano lectivo imediato à formação. As 

dificuldades de tempo e de equipamento informático são valorizadas. Entretanto, 

há um reconhecimento consensual da relevância dos SIG para o ensino da 

Geografia, constituindo o ensino secundário um domínio privilegiado pelos 

docentes. 
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4. OS SIG NO ENSINO DA GEOGRAFIA EM ESPANHA 
 
 

4.1 A analogia com a situação portuguesa 

 
O desenvolvimento deste capítulo tem por base uma análise às comunicações 

apresentadas nos dois últimos Congressos Ibéricos da Didáctica da Geografia31. 

No congresso realizado em Lisboa, em 2005, intitulado Ensinar Geografia na 

Sociedade do Conhecimento, foram apresentadas apenas duas comunicações que 

relacionam o ensino da Geografia com os SIG, por parte de uma docente 

portuguesa e de um docente espanhol (Anexo 14). No III Congresso, realizado em 

Espanha, sobre o tema Las nuevas tecnologias de la información y la 

comunicación en la enseñanza-aprendizaje de la Geografia en la sociedad del 

conocimiento, o número de conferências que relacionam o ensino da Geografia 

com os SIG aumenta, para seis – note-se que o tema do Congresso apelava, 

explicitamente, à utilização das novas tecnologias de informação e comunicação 

na educação geográfica. A única comunicação portuguesa relacionada com esta 

temática prende-se, precisamente, com esta dissertação (Anexo 14). Solicitou-se 

aos docentes espanhóis que apresentaram comunicações que se pronunciassem 

sobre alguns aspectos relacionados com a caracterização dos alunos envolvidos, 

nível de ensino, dificuldades sentidas, apoios e recursos utilizados (Anexos 2.3 e 

2.4). A explanação destes aspectos pode indicar as circunstâncias em que os SIG 

podem dar um maior contributo no processo ensino-aprendizagem. De sublinhar 

que, neste Congresso, os SIG são apresentados como uma ferramenta didáctica, 

pedagogicamente inovadora no desenvolvimento do raciocínio pedagógico 

(TORRES, 2007). 

 

                                                 
31 Este Congresso reúne professores de Geografia de Portugal e Espanha e pretende, 
principalmente, a permuta de experiências educativas inovadoras no ensino da Geografia. Desta 
forma, será possível comparar, quer em termos quantitativos, quer em termos temáticos, as 
experiências educativas com maior ênfase nos dois países que relacionam o ensino da Geografia 
com os SIG. 
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Da leitura das comunicações e da análise às respostas ao inquérito ressaltam os 

seguintes aspectos: 

� A principal metodologia desenvolvida envolve a interpretação de 

fotografias aéreas e de satélite, em diferentes momentos, utilizando o 

software ArcView 3.3, para a análise da evolução de paisagens naturais 

protegidas. Esta análise está descrita nas comunicações apresentadas por 

Garcia (2005), González (2006), Clemente (2006) e Torres (2006), enquanto 

a de Gil (2006) relaciona paisagens industriais com o meio local ou regional 

(2006);  

� Os objectivos da implementação destas práticas educativas relacionam-se 

com a aquisição, por parte dos alunos, de conteúdos didácticos do tipo 

conceptual, procedimental e atitudinal e com a aquisição de destrezas e 

valores ambientais; 

� A formação em SIG, por parte dos docentes, foi adquirida nos últimos 

cursos de Educação Primária e Secundária, nomeadamente, no Seminário 

sobre TIC e recursos cartográficos actuales. Su utilización en las aulas 

(GONZALEZ, 2006); 

� Há uma opinião unânime de que os SIG no ensino da Geografia são um 

instrumento primordial no conhecimento do meio local, favorecem um 

ensino apoiado nas NTIC e contribuem para a alfabetização tecnológica 

(GARCIA, 2005). Contudo, referem o cuidado que o docente deve ter na 

leccionação de conteúdos apoiados nos SIG para que os SIG não sejam 

apenas entendidos como meros transmissores de dados. É imprescindível 

que o docente utilize os SIG como um instrumento valioso na transformação 

dos dados em conhecimento, implementando experiências educativas onde 

os alunos, a partir dos dados, aprendam a seleccionar e a ordenar valores 

assimilando a informação para que, depois, esta seja convertida em 

conhecimento útil (GARCIA, 2005). 

� Em Espanha, as principais dificuldades na implementação das práticas 

educativas apoiadas nos SIG relacionam-se com os fracos conhecimentos 

em informática da maioria dos professores e no facto dos conteúdos 
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programáticos leccionados serem mais do tipo descritivo que interpretativo. 

(GONZALEZ, 2006). 

 

Assim, como em Portugal, há uma certa insatisfação quanto à utilização dos SIG 

no ensino de Geografia, muito embora a carência de recursos seja menos invocada 

pelos especialistas espanhóis – o que não deixa de significar não ser esta tão 

decisiva para a implementação de novas práticas. 
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5. UM EXEMPLO DE BOAS PRÁTICAS EDUCATIVAS 

APOIADAS NOS SIG  

 

A Proposta 2005/0221, apresentada pela Comissão Europeia, sobre as 

competências-chave para a aprendizagem ao longo da vida, indica que todo o 

cidadão deve ter os conhecimentos necessários para viver e trabalhar na nova 

sociedade da informação (PE, 2005, p.8). Na mesma proposta, são definidas 

competências-chave que cada cidadão deve adquirir para poder sobreviver no 

actual mercado de trabalho, referindo-se a quarta à Competência digital.  

 

A estrutura e a composição da sociedade estão a mudar. Como resultado, os 

conhecimentos, as aptidões e as atitudes necessárias estão, também, em mudança. 

A Geografia, como disciplina científica, não ficou alheia a estas mudanças. Por 

esse motivo, renovou, profundamente, as ferramentas de investigação e trabalho 

com a utilização das NTIC sem as quais, hoje, é difícil de entender o espaço 

geográfico e todos os fenómenos que nele ocorrem. Por outro lado, o alargamento 

da escolaridade obrigatória contribuiu para que muitos jovens permaneçam na 

escola, mesmo com interesses muito divergentes aos escolares e com fracas 

expectativas escolares, com o conhecido aumento da indisciplina escolar.  

 

Acreditando que os SIG podem contribuir para um conjunto de factores que 

enriquecem vários parâmetros do ensino-aprendizagem, na Escola Básica 2/3 de 

Castelo Branco desenvolveu-se uma experiência educativa onde se incluíssem as 

NTIC como ferramentas de trabalho e em que a utilização dos SIG no ensino da 

Geografia, no 3.º ciclo, tivesse carácter pioneiro. Uma das condições que se 

impunha nesta experiência era a não utilização de fotocópias. Deste modo, todos 

os recursos necessários ao desenvolvimento do projecto foram entregues ao aluno 

em suporte digital.  
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5.1 Aposta na inovação 

 
A experiência educativa desenvolvida no âmbito desta dissertação decorreu no 

segundo período lectivo (2006/07), em turmas dos 7.º, 8.º e 9.º anos, nas aulas de 

Geografia32 de duas professoras, uma delas autora da presente dissertação. As 

linhas orientadoras da experiência assentam em dois aspectos inovadores. Um 

deles diz respeito à forma como os SIG foram apresentados e aplicados na 

aquisição de conhecimentos, nomeadamente, no que se refere à construção do 

Atlas de Aula Digital. O outro aspecto diz respeito à definição e implementação 

de um modelo de ensino apoiado num modelo técnico-pedagógico de suporte à 

produção e organização de materiais educativos – o já referido VCT (Virtual 

Classroom Tour). Considera-se, igualmente, de carácter inovador, o facto dos 

alunos trabalharem, em pares, na sua sala de aula com um computador portátil. A 

introdução do Projecto Iniciativa, Escolas, Professores e Computadores Portáteis 

facilitou este tipo de trabalho. A aplicação destas metodologias foi inquestionável 

para os resultados obtidos.  

 

Com o objectivo de dar a conhecer aos alunos os conceitos teóricos sobre os SIG, 

necessários a uma melhor compreensão da experiência educativa que se iria 

desenvolver, realizou-se, na Escola, uma Acção sobre os SIG e ciências afins, 

como a Geodesia, Cartografia, Detecção Remota, entre outras. Esta Acção de 

esclarecimento foi promovida pelo Departamento de Matemática (Curso de 

Engenharia Geográfica) da Universidade de Coimbra e contou com o apoio da 

Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). Assim, os alunos envolvidos na 

experiência educativa tiveram oportunidade de conhecer os SIG, antes de 

iniciarem as suas actividades em SIG. 

 

 

 

                                                 
32 Esta experiência foi contemplada, no XXI Encontro de Professores de Geografia (Oeiras, 19-21 
de Abril), com o 1.º Prémio no V Concurso de Inovação no Ensino Geográfico. 
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5.1.1 O Modelo Educativo VCT – Virtual Classroom Tour 

 
Um VCT é constituído por um único ficheiro PowerPoint, onde se encontram 

embebidos todos os ficheiros dos materiais de apoio ao desenvolvimento de uma 

actividade educativa. Dadas as características de universalidade do formato digital 

utilizado, cada VCT pode conter num único ficheiro PowerPoint materiais 

diversos, tais como: textos, imagens fixas ou animadas, sequências de áudio ou de 

vídeo, folhas de cálculo, páginas da web ou hiperligações e, até, modelos 

interactivos ou executáveis. O modelo VCT foi desenvolvido pela Microsoft 

Corporation®, incentivada pela crescente importância que as NTIC assumem na 

educação. O modelo baseia-se, ainda, no trabalho de Michael Fullan33. Neste 

projecto, os professores reflectem sobre as suas próprias práticas educativas e 

partilham-no com os colegas. A Microsoft Corporation® disponibiliza, 

livremente, para toda a Comunidade Educativa, vários templates de VCT´s34 

(existem três tipos de templates: ideias, aulas e projectos). Na página Web da 

Rede de Professores Inovadores35, da iniciativa da Microsoft, é possível encontrar 

ajuda para a elaboração de VCT´s. Nesta página, os professores e educadores de 

todo o mundo são incentivados a participar em debates sobre boas práticas, 

inovação e pedagogia. Esta página permite, ainda, a publicação dos VCT´s 

realizados e possibilita o download de VCT existentes.  

 

5.1.2 Apresentação do VCT – Meio Natural, Clima e formações vegetais 

através dos SIG 

 
Para a concretização desta experiência educativa, construíram-se VCT´s de 

diferentes temáticas de acordo com o ano de escolaridade. Assim, no 7.º Ano, 

aplicaram-se dois VCT intitulados VCT – Círculos de referência da Terra e VCT 

                                                 
33 Michael Fullan é um líder internacional das reformas no ensino e na formação de professores. 
Actualmente, é reitor no Ontario Institute for Studies in Education da Universidade de Toronto. 
Colabora com inúmeros Institutos e Universidades para a melhoria do ensino.  
34 Consultar a página http://www.microsoft.com/portugal/educacao/recursos/professores/ 
praticinovacao.mspx (última consulta 12.04.2007). 
35 www.professoresinovadores.com.pt 
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– Europa Política (Anexo 32), tendo sido cada um deles aplicado numa aula; no 

8.º Ano, construiu-se um VCT composto por seis aulas sobre o tema VCT – Meio 

Natural, Clima e formações vegetais (Anexo 32); no 9.º Ano, foi aplicado o VCT 

– Contrastes de Desenvolvimento. A acompanhar esta dissertação, encontram-se 

os VCT’s aplicados nos 7º e 8º anos, por terem sido elaborados, na íntegra, pela 

autora desta dissertação36. Todos os VCT’s são idênticos na sua estrutura 

diferindo apenas nos temas abordados. Atendendo a este facto, escolheu-se apenas 

um dos VCT aplicados, nomeadamente, o VCT – Meio Natural, Clima e 

formações vegetais, para exemplificar como os alunos desenvolvem os conteúdos 

programáticos definidos, com base na construção de fichas de Atlas de Aula 

Digitais para Portugal e para o Mundo. No VCT, cada slide corresponde a uma 

aula e todas as aulas são estruturalmente uniformizadas no tipo de documentos e 

recursos embebidos. O primeiro slide de um VCT intitulado de Projecto serve 

para que o professor apresente o projecto na sua globalidade e os alunos preparem 

o ambiente de trabalho das aulas futuras (instalar e conhecer o software utilizado - 

ArcVoyager). Nesta aula, o professor deve, ainda, analisar, conjuntamente com os 

alunos, os parâmetros da avaliação do projecto. Cada documento embebido no 

VCT é aberto, automaticamente, quando o aluno clica sobre ele. No final de cada 

VCT, é apresentada a ficha técnica que contém a bibliografia, o software, a fonte 

dos dados e a ficha de avaliação do projecto (permite avaliar os resultados da 

implementação deste modelo educativo e proceder a reformulações). A Figura 30 

ilustra a apresentação do VCT – Meio Natural, Clima e formações vegetais. 

 

                                                 
36 O “VCT – Contrastes de Desenvolvimento” foi aplicado pela docente Manuela Costa nas suas 
aulas do 9.º Ano de escolaridade. Para a sua elaboração e aplicação nas aulas, esta docente contou 
com a colaboração da autora desta dissertação no que diz respeito à elaboração dos ficheiros 
shapefile necessários ao desenvolvimento da prática educativa apoiada nos SIG. Manuela Costa 
prontificou-se a desenvolver nas suas aulas do 2.º período o mesmo modelo de experiência 
educativa, a fim de alargar o universo do grupo experimental a alunos do 9.º Ano. Desta forma, 
conseguiu-se obter um maior grau de fiabilidade na avaliação dos resultados.   
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. 
Figura 30 – Slide de apresentação do projecto 

 

Dos recursos da aula fazem parte (Figura 31): 

 

� Guião do Professor (Anexo 15): contém a descrição de todas as tarefas a 

desenvolver com os alunos durante a aula. Permite que cada VCT, ao ser 

publicado na página da Rede de Professores Inovadores37, seja utilizado por 

outros professores   

 

� Guião da aula (Anexo 16). Neste, o aluno encontra a descrição das oito 

tarefas que constituem cada aula e que consistem em: criar uma pasta com o 

número da aula onde irá guardar os documentos realizados; procurar e 

descarregar os dados necessários para a construção dos mapas; acompanhar 

a realização do mapa relacionado com a temática da aula, primeiro para 

Portugal e, depois, para o Mundo; inserir os mapas construídos na folha do 

                                                 
37 O VCT – Meio Natural, clima e formações vegetais  aguarda publicação na página da Rede de 
Professores Inovadores www.professoresinovadores.com.pt 
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Atlas de Aula Digital de Portugal e do Mundo; realizar a tarefa Saber Mais, 

que consiste na explicação de um problema sobre a temática da aula; 

realizar a ficha formativa e, por fim, a auto-avaliação Para cada tarefa está 

destinado um tempo específico. No caso do aluno não conseguir 

acompanhar a realização de todas as tarefas, pode completar a aula em casa, 

uma vez que, em cada Guião da aula, está embebido um ficheiro com a 

gravação de imagem e som com os procedimentos para a construção dos 

mapas no ArcVoyager (Anexo 17).  

 

 
 

Figura 31 – Exemplo de um slide do VCT – Meio Natural referente à aula 2 
 

� Atlas_Portugal e Atlas_Mundo (Anexo 18): nestas fichas, os alunos 

inserem os mapas construídos para Portugal e para o Mundo e procedem à 

sua análise através do preenchimento de espaços. Um exemplo de uma ficha 

realizada pelos alunos pode ser observada no Anexo 19. 

� Testa os teus conhecimentos (Anexo 20): consiste numa ficha de avaliação 

formativa auto corrigível e classificada; 
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� Auto-avaliação (Anexo 21): ficha onde o aluno se auto-avalia 

relativamente aos parâmetros comportamentais, destreza no ArcVoyager e 

na aquisição de conhecimentos  

5.1.3 Caracterização dos grupos experimentais e do grupo de controlo 

 
Como foi referido no início deste capítulo, os alunos envolvidos nesta experiência 

educativa fazem parte dos três anos do 3.º Ciclo. A singularidade deste estudo 

implica uma caracterização mais específica dos alunos envolvidos. Contudo, 

atendendo às limitações dimensionais desta dissertação, a caracterização dos 

alunos será mais de âmbito geral e circunscrever-se-á às turmas do 8º ano onde o 

VCT aplicado decorreu durante todo o 2.º Período e os resultados foram 

avaliados. Os alunos envolvidos na experiência educativa apresentam idades 

adequadas ao nível de escolaridade que frequentam. As turmas variam entre os 18 

a 26 alunos e, em duas delas, encontram-se alunos do Ensino Especial (Anexos 22 

e 23). Em termos comportamentais, a turma do 8.ºC apresenta três alunos com 

problemas disciplinares. Nas outras turmas, os problemas de comportamento são 

situações esporádicas que surgem durante a aula e que se manifestam por um 

aumento do ruído na sala de aula. Verificou-se o número de alunos que em cada 

turma acumulava reprovações e analisou-se a qualidade do sucesso das turmas nos 

1.º e 2.º Períodos (Anexo 24). As turmas A e B, do 8.º ano, apresentam o menor 

número de reprovações e a turma E (8.ºE) possui um maior número de 

reprovações. Na análise à qualidade do sucesso (n.º de alunos que transitaria se 

fosse o final do ano lectivo), em todas, essa foi melhor no 2.º Período. As turmas 

têm valores iguais ou superiores a 70%, excepto o 8.ºB (turma de controlo), onde 

o sucesso não ultrapassou os 68%. Antes da aplicação da experiência educativa, 

os alunos foram questionados sobre as suas expectativas face aos estudos e as 

disciplinas onde têm maior dificuldade (Anexo 25). Na sua maioria, os alunos 

pretendem concluir uma licenciatura. Contudo, no 8.º E, um número elevado de 

alunos  pretende concluir apenas o 9.º Ano. No que se refere às disciplinas com 

maior dificuldade, constata-se que a Geografia é referida em todas as turmas, à 

excepção da turma D (Anexo 27). 
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A escolha das turmas que integrariam o grupo experimental e o grupo de controlo 

foi efectuada com base nas características descritas anteriormente. Assim, 

pretendeu-se inserir no grupo experimental uma turma com problemas 

disciplinares (8.ºC); uma turma com dificuldades de aprendizagem e fracas 

expectativas face aos estudos (8.ºE e 8.ºD); uma turma sem problemas de 

aprendizagem e com boas expectativas face ao estudo (8.ºA). Por não se 

enquadrar em nenhuma das situações anteriores, a turma B (8.ºB) foi deixada para 

turma de controlo.  

 

5.2 Objectivos e hipóteses de trabalho 

 

Os alunos incluídos nesta experiência educativa já se encontravam familiarizados 

com a construção do Atlas de Aula nas aulas de Geografia, ao longo do 3.º Ciclo. 

Este documento consistia na construção de um dossier com vários mapas, onde os 

alunos cartografavam valores, já agrupados em classes, com uma determinada cor. 

O desenvolvimento desta actividade está indicada desde 1991, no programa de 

Geografia (ME, 1991), como uma estratégia a desenvolver. No entanto, poucos 

têm sido os professores que, ao longo destes dezasseis anos, implementaram a 

estratégia da construção do Atlas de Aula. A preparação da base dos mapas para 

os alunos pintarem ou completarem implicava o dispêndio de tempo e alguma 

pesquisa na procura de dados. Mas, como foi referido anteriormente, as NTIC 

fazem parte do mundo dos alunos e, como tal, um grupo de alunos mais 

experientes na informática e técnicas de desenho começaram a manifestar uma 

certa apatia perante a tarefa de cartografar dados, manualmente. Por outro lado, a 

crescente divulgação dos SIG suscitou-nos, como professora e geógrafa, um 

grande interesse. Com esta ferramenta, seria possível ultrapassar a barreira do 

papel e ir ao encontro da era digital no Atlas de Aula – o que ajudaria, também, a 

abordar, em conjunto, uma variedade de escalas de análise. Um outro facto que 

não pode ser descurado nesta experiência está relacionado com o agrado com que 

os alunos reagiam à construção do Atlas em sala de aula. Esta tarefa constituía um 
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veículo de grande motivação para as aulas de Geografia, promotor da 

aprendizagem.  

 

Se estas tarefas realizadas no papel conseguiam alcançar tais resultados, se 

realizadas num software, onde cada mapa pode ser personalizado, deveriam 

suscitar um interesse ainda maior. Foi esta a hipótese que se pretendeu testar, ao 

tentar quantificar factores como a motivação, aquisição de conhecimentos e os 

seus reflexos no aproveitamento e na disciplina na sala de aula.   

 

5.3 A importância da aprendizagem visual na construção do 

conhecimento e na aquisição de competências 

 

Um dos principais pressupostos nesta experiência foi acreditar que a 

aprendizagem é facilitada quando os alunos são confrontados, visualmente, com 

uma realidade que desconhecem e que, perante a classificação de dados e a sua 

cartografia, alcançam, com maior motivação na aprendizagem, a interpretação de 

fenómenos geográficos e uma apropriação mais duradoura de conhecimentos. O 

suporte científico a esta teoria foi procurado em revistas e livros científicos sobre 

o funcionamento do cérebro e a aquisição de aprendizagens. As citações seguintes 

constituem um referencial teórico à investigação que se pretendeu desenvolver 

com a aplicação da experiência educativa descrita.   

 

Segundo Jensen38 (2002, p.30), na aprendizagem compatível com o cérebro, o 

exercício põe em prática o que já aprendemos, mas a estimulação em fazer algo 

de novo como, por exemplo, resolver uma tarefa nova ou realizar um novo 

exercício, constituem factores de grande estímulo do encéfalo o que favorece a 

aprendizagem. Na experiência educativa, houve o cuidado de desenvolver, em 

cada aula, actividades sempre novas, assim como a construção de mapas de vários 

temas.  
                                                 
38 Eric Jensen é membro da Sociedade Internacional de Neurociência, professor, consultor 
internacional e autor de diversas obras sobre o ensino e as aprendizagens. 
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Na teoria das Inteligências Múltiplas, de Garden39, acredita-se que o sistema 

nervoso seja altamente diferenciado e que diferentes centros neurais processem 

diferentes tipos de informação (GARDEN, 1987, p.3). Ele definiu diferentes tipos 

de inteligências. A Inteligência espacial é descrita como a: 

 

Capacidade para perceber o mundo visual e espacial de forma precisa. É a habilidade 
para manipular formas ou objetos mentalmente e, a partir das percepções iniciais, 
criar tensão, equilíbrio e composição, numa representação visual ou espacial... 
percebida através da atenção a detalhes visuais.  (GARDEN, 1987, p.6) 

 

Os SIG permitem desenvolver a inteligência espacial, na medida em que a escolha 

de classes para um conjunto de valores, a escolha do tipo de escala e de outros 

elementos do mapa estimulam, no aluno, a curiosidade em verificar o resultado 

das suas escolhas e ajudam na interpretação da distribuição de fenómenos e dados 

geográficos. Jensen (2002, p. 52) sugere, ainda, que o alargamento da capacidade 

da aprendizagem está relacionado com o maior número de conexões nervosas, o 

que, no caso da construção dos mapas, é estabelecido sempre que se altera o 

número de classes e o tipo de classificação que se escolheu e, no fim, se clica no 

Apply, com uma enorme ansiedade em verificar o resultado das opções. Outro 

facto importante nesta experiência foi o cuidado em proporcionar, nas turmas 

experimentais, um ambiente físico propício à aprendizagem. Assim, como Jensen 

sugere (2002, p. 51), as salas de aulas foram, sempre que possível, iluminadas 

com luz natural e deixadas algumas janelas abertas para arejamento. A 

experiência educativa foi desenvolvida por forma a criar uma aprendizagem 

desafiante com tarefas nunca antes realizadas pelos alunos mas pensadas por 

forma a poderem ser concretizaveís para a sua faixa etária, atendendo às 

aprendizagens anteriores e à aplicação ao quotidiano do aluno. Na construção da 

ficha do Atlas Digital_Portugal, o local e o regional são sempre analisados. Ao 

longo da realização da experiência, houve, também, o cuidado de estabelecer com 

os alunos um feed-back interactivo. É este sistema de feed-back que promove a 

assimilação de aprendizagens  (JENSEN, 2002, p.57).  

 

                                                 
39 Howard Gardner, psicólogo construtivista da Universidade de Hervard. 
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Na teoria da assimilação da aprendizagem e da retenção significativa, segundo 

Ausubel40 (2003), é proposto um modelo para o processo de assimilação de novas 

informações na estrutura cognitiva do aluno. O argumento básico de Ausubel é 

que a estrutura cognitiva já existente facilita a aprendizagem, pois serve de âncora 

para a subsunção (subsumption) de novas informações. Quando a nova 

informação se relaciona, de forma não arbitrária, com o conhecimento já 

adquirido, a aprendizagem é mais eficiente. A construção dos mapas temáticos e a 

conclusão das fichas do Atlas_digital de Portugal e do Mundo permitem criar os 

alicerces para a aquisição de novos conhecimentos, incrementados pelas restantes 

tarefas enunciadas no Guião_aula, principalmente, a tarefa Saber Mais. Ausubel 

designa este facto de aprendizagem significativa (meaningful learning), em 

contraposição à aprendizagem de informações sem sentido, que promovem 

associações arbitrárias de simples memorização de pares ou séries de palavras 

(rote learning).  

 

No artigo Le puzzle de la perception (LORENCEAU, 2003), o autor defende que 

a região do córtex visual primário é a primeira região do cérebro a tratar a 

informação visual e de que a associação de cores facilita a aquisição de 

conhecimento. Mais uma vez, reforça-se a importância dos alunos poderem 

construir os seus mapas num ambiente SIG. O facto dos alunos desenvolverem as 

tarefas segundo o seu ritmo e com alguma autonomia diminui o seu stress o 

oferece mais um factor facilitador das aprendizagens (BETTAYEB, 2003).  

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 David Ausubel é professor Emérito Graduate School no City University of New York, E.U.A. 
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5.4 Avaliação dos resultados 

 
 
Tratando-se de um tipo de trabalho novo para os alunos, uma vez que seria a 

primeira vez que iriam utilizar computadores portáteis na sala de aula, gerou-se, 

de imediato, uma grande expectativa. Quando o projecto lhes foi apresentado, 

bem como todas as regras que teriam de ser cumpridas, aceitaram muito bem e 

com grande interesse o trabalho que lhes era proposto. Na execução, podemos 

distinguir duas fases: a primeira, a fase da descoberta, da grande motivação por 

estar a utilizar algo inovador, o poder construir mapas sem usar os lápis de cor 

tradicionais, o ser o construtor do seu próprio saber. Nesta fase, houve uma grande 

concentração no trabalho e nem sequer era preciso a professora dizer o tradicional 

estejam calados ou falem baixo. Na segunda fase, podemos chamar-lhe de 

autoconfiança, a maior parte dos alunos começou a dominar a técnica da 

construção de mapas e começou a verificar-se um elevado grau de autonomia. Na 

turma do nono ano, aumentou a competição entre os alunos. Os problemas 

disciplinares verificados antes da execução do projecto, nas turmas experimentais, 

diminuíram, consideravelmente, durante a execução do projecto. Na turma de 

controlo, mantiveram-se (Figura 32). Nos critérios de avaliação, o 

comportamento, a entreajuda e a autonomia foram elementos tidos em 

consideração. 
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Figura 32 – Número de casos de indisciplina, na aula de Geografia, antes e depois da 

execução da experiência educativa 
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Na avaliação das aprendizagens, houve o cuidado de desenvolver uma avaliação 

adequada ao trabalho efectivo desenvolvido pelos alunos, o que implicou a 

utilização de uma variedade de modos e instrumentos de avaliação, permitindo a 

que a avaliação reflectisse, de forma mais fiel, as aprendizagens adquiridas. A 

avaliação formativa foi aplicada no final de cada uma das aulas do projecto. Por 

seu lado, a Avaliação Sumativa encontra-se presente na concretização das tarefas 

enunciadas no Guião_aula e consistiu, no caso do VCT – Meio Natural, Clima e 

formações vegetais em: 

� Construir mapas temáticos no ArcVoyager com os valores cartografados e 

todos os elementos do mapa inseridos; 

� Preencher espaços: presente nas fichas do Atlas_Digital de Portugal e do 

Mundo; 

� Questões de resposta curta: Desenvolvidas nas tarefas do Guião_aula 

aquando da observação de PowerPoint; 

� Produção de textos: Na explicação das questões colocadas na Tarefa 6 – 

Saber mais do Guião_aula; 

� Produção de um PowerPoint onde os alunos devem sintetizar os conteúdos 

aprendidos através da selecção de imagens e texto; 

� Realização da ficha de avaliação final. 

 

No que respeita à aquisição de conhecimentos, os resultados das turmas 

experimentais, em geral, não foram muito diferentes dos das turmas de controlo. 

Seria, no entanto, interessante avaliar se as turmas experimentais conseguiram 

mobilizar conhecimentos de forma mais consolidada devido ao efeito de self-

reference no processo de aprendizagem. Contudo, devido a limitações temporais, 

isto ainda não foi possível comprovar.  

 

Com base na análise das fichas de observação aplicadas em sala de aula, e que 

pretendiam avaliar o comportamento, as reacções, o empenho, a motivação, a 

autonomia e a entreajuda, verificou-se que os VCT’s motivam pelo seu carácter 

inovador e revolucionário do processo ensino-aprendizagem (Anexos 27 e 28), 
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mas a construção dos mapas num ambiente SIG, com todas as particularidades de 

escolha de classes, cores, escalas, títulos, etc., permitiu aumentar o empenho dos 

alunos e a sua satisfação na aprendizagem (Anexo 29). No que respeita à 

facilidade com que os alunos aprenderam, verifica-se que, na turma A, onde os 

alunos, normalmente, apresentam um desempenho de satisfatório a bom (8ºA), 

alguns alunos não revelaram melhorias substanciais na sua aprendizagem. Talvez 

as características metódicas destes alunos dificultassem o seu desempenho num 

tipo de trabalho que se exige mais autónomo e com maior capacidade para gerir 

todas as tarefas. Por outro lado, nas turmas E e C, onde os alunos, normalmente, 

apresentam fracos desempenhos, os alunos conseguiram superar, razoavelmente, 

as suas dificuldades (Anexo 30) e alcançar bons resultados académicos. 

 

Comparando a avaliação dos alunos na disciplina de Geografia, nos 1.º e 2.º 

períodos, verificou-se que, de uma forma geral, a maioria dos alunos melhorou a 

sua avaliação41 (Figura 33).  
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Figura 33 – Sucesso na disciplina de Geografia no final dos 1.º e 2.º Períodos 
 

É relevante o aumento do sucesso conseguido na disciplina de Geografia, durante 

o 2.º período, nas turmas com características específicas de dificuldades de 

                                                 
41 Nas turmas do nono ano, não se achou por bem comparar as avaliações das turmas de controlo 
com a turma experimental porque, no 2.º período, estas turmas foram sujeitas a outros elementos 
de avaliação que não constavam, unicamente, da experiência. Contudo, a avaliação que estes 
alunos fizeram ao projecto foi considerada para esta análise. 

Turma de 
controlo 
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aprendizagem (8.ºE) e com problemas disciplinares (8.ºC). Este facto poderá 

sugerir que este tipo de experiência educativa, apoiada nas NTIC e nos SIG, 

estimula os alunos com comportamentos desviantes aos escolares e facilita as 

aprendizagens. As diferentes formas de avaliação das aprendizagens, que esta 

experiência proporcionou, permitiu diversificar a recolha de instrumentos que 

evidenciam o desenvolvimento de competências. Este facto permitiu melhorar os 

resultados académicos nos alunos com dificuldades de aprendizagem, onde se 

inserem os alunos do Ensino Especial. Ou seja, estes alunos puderam brilhar em 

competências até aí não avaliadas e onde as suas dificuldades são menores como, 

por exemplo, construir os mapas temáticos no ArcVoyager e, até, proceder à sua 

análise através do preenchimento de espaços tendo o manual escolar como ajuda. 

 

Na turma de controlo, houve uma ligeira melhoria do sucesso relativamente ao 1.º 

Período, muito semelhante ao da turma experimental do 8.ºD. Apesar das duas 

turmas apresentarem características bastante distintas, houve, realmente, 

resultados idênticos. Contudo, a aplicação de uma ficha de avaliação de 

conhecimentos, daqui a alguns meses, poderá avaliar se as aprendizagens 

continuam activas nas duas turmas de forma idêntica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34 – Qualidade do sucesso nos 1.º e 2.º períodos 

 

Se compararmos a qualidade do sucesso alcançado pelas turmas experimentais e 

pela turma de controlo no 2.º período (Figura 34), verifica-se que nas turmas 

experimentais a qualidade do sucesso aumentou: houve menos alunos a terem 

Turma de controlo 
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níveis inferiores a três (menos 20% de níveis negativos) e mais alunos a 

alcançarem níveis de quatro e cinco (10% e 3%, respectivamente). Na turma de 

controlo, a qualidade do sucesso nos dois períodos foi sensivelmente idêntica. 

Houve uma ligeira diminuição de níveis inferiores a três, apenas 4%, o que 

correspondeu ao mesmo aumento de níveis três. Na turma de controlo, onde as 

práticas educativas desenvolvidas, durante o 2.º período, foram centradas no 

professor e não nos alunos (como aconteceu nas turmas experimentais), os 

resultados da avaliação não sofreram grandes alterações, ou seja, os alunos com 

dificuldades mantiveram as suas dificuldades e os alunos com problemas 

disciplinares continuaram a evidenciar o mesmo tipo de comportamento. O 

desenvolvimento desta experiência educativa permitiu verificar que quando o 

ensino é centrado no próprio aluno este empenha-se mais na realização das tarefas 

propostas, o que contribui para modificar comportamentos desviantes e aumentar 

o sucesso escolar. Embora o professor continue a ser o elemento programador do 

processo ensino-aprendizagem, na medida em que lhe cabe construir os recursos 

da aula, que neste caso foi a construção do VCT, durante as aulas, o professor 

encontra-se mais livre em relação às preocupações com a organização, 

explicações e comandos, o que lhe permite concentrar as atenções sobre as 

aprendizagens dos alunos e sobre os alunos com dificuldades de aprendizagem. O 

facto dos conteúdos no VCT serem apresentados sobre a forma de tarefas permite 

ao aluno assumir a responsabilidade de escolher, entre as tarefas propostas pelo 

professor, as que deseja realizar, na aula ou em casa. A avaliação recíproca 

proporcionada pela avaliação formativa permitiu aumentar a autonomia do aluno 

em relação à avaliação, uma vez que ele, no final de cada aula, obtinha o feedback 

da sua aprendizagem. Em toda a experiência educativa do VCT está subjcente a 

descoberta orientada. O aluno passa a ser elemento activo, formulando problemas 

e procurando respostas no caminho da descoberta. Este factores contribuiram, no 

seu conjunto, para aumentar o sucesso académico das turmas experimentais.  

 

Por último, no que respeita às alterações que os alunos fariam ao projecto, a 

maioria indica que não alteraria nada e um valor substancial de alunos diminuiria 
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o número de aulas ou aumentaria o tempo disponibilizado. O facto do software ser 

em Inglês apresentou alguma dificuldade para alguns alunos (Anexo 30). 

 

5.5 Contributos dos SIG no ensino da Geografia 

 
 

A escolha da escala de um mapa depende do objectivo do estudo. Os SIG 

permitem unir esta dicotomia, ou seja, dar valor a ambas as opções, uma vez que 

permitem ao aluno proceder, numa mesma operação, a uma análise ao global e ao 

local. Esta tarefa foi treinada na aula 6 do VCT – Meio Natural, onde o aluno 

construiu um mapa de Portugal com as paisagens e, depois, procede a uma análise 

mais pormenorizada apenas à sua região (Beira Interior Sul). Há uma considerável 

recuperação de tempo dispendido. Numa mesma base de informação, o aluno 

observa duas escalas de análise. Os geógrafos críticos explicam que o espaço não 

só se vive como se distingue em cada escala (LORENZO, 2006, p. 8). Assim 

sendo, é necessário que o aluno se habitue a ver o território em diferentes escalas 

para compreender cada lugar dentro da estrutura mundial onde o local e o global 

são os aspectos de uma realidade inseparável (LÓPEZ, 2006). Ainda sobre a 

importância da alteração de escala de análise, Batlori (2002, p.11) afirma que A 

escolha de uma escala de análise não é apenas uma questão quantitativa mas, 

principalmente, qualitativa uma vez que um fenómeno pode ser representado 

numa determinada escala e não ter significado noutra escala. Ao encontro desta 

posição, a alteração das escalas de análise organiza o pensamento geográfico. Os 

SIG são o instrumento de eleição no estudo do território em diferentes escalas, o 

que confirma a sua pertinência em ocupar um lugar de excelência nas boas 

práticas educativas.  

 

Sem ser exaustivo, outro contributo dos SIG prende-se com a educação para a 

cidadania. Esta goza de reconhecimento internacional (LESTEGÁS, 2006): aos 

jovens é importante explicar o significado de cidadania responsável numa 

sociedade democrática com determinados princípios, pretensas de uma atitude 
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cívica positiva onde cada um tem direitos e deveres (EURYDICE, 2005, p.8). 

Contudo, apesar de estar expressa nos princípios e valores definidos nas 

competências gerais, em A participação na vida cívica de forma livre, 

responsável, solidária e crítica (ME, 2002a), não é fácil promover no meio 

escolar. Os SIG, pelo seu cariz multifacetado, permitem ao educador, como 

agente de cidadania e responsável na construção da Sociedade da Informação, 

explorar as Infra-estruturas de Informação Geográfica Nacionais (NSDI), como o 

SNIG ou Globais (GSDI). Estas, além de permitirem o livre acesso a dados e 

outras informações, promovem a participação cívica dos alunos nas decisões 

políticas. As mesmas infra-estruturas permitem promover no aluno a atitude 

cívica de informar e estar informado – que é uma das componentes de base da 

cidadania. A participação cívica dos alunos, principalmente, ao nível do ES, pode 

ser conseguida através do seu contributo nas decisões políticas como, por 

exemplo, na questão da construção do novo aeroporto, na OTA. Outro tipo de 

participação cívica, mais adequada ao 3.º Ciclo do EB, pode ser conseguida 

quando o professor ensina o aluno a utilizar uma NSDI para comunicar uma 

situação de risco ou para descrever a sua evolução. Este contributo pode ser tão 

importante que permita salvar vidas, na medida em que os agentes da protecção 

civil diagnosticam o problema mais rapidamente aumentando a eficácia da sua 

actuação. Assim, e em jeito de síntese, os SIG ajudam a despertar o aluno para a 

mobilização de informação e a tomada esclarecida de decisões sobre o território, 

na perspectiva dos interesses comunitários. 

 

A experiência educativa descrita e a sua posterior avaliação permitem delinear, de 

uma forma mais específica, áreas onde os SIG se assumem como a estratégia de 

excelência na adopção de boas práticas educativas e que se relacionam com:  

 

� Vantagens atitudinais: um aluno com alguns problemas disciplinares, 

interesses escolares divergentes, dificuldades de integração no seio do 

grupo/turma ou dificuldades de socialização, melhora, substancialmente, o seu 

comportamento e a sua atitude face ao trabalho escolar, o que se reflecte 
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positivamente, no seu aproveitamento e no comportamento de toda a turma 

(Figura 32). Para esta mudança de atitude muito contribui o carácter inovador dos 

SIG expresso na figura seguinte.  

 

SIG e o raciocínio geográfico

SIG e a 
cartografia

SIG e o carácter visualSIG  e a gestão da complexidade

SIG e a situação
problema

 
 

Figura 35 – Um SIG didáctico como vector de inovação (Fonte: adaptado de Carlot, 

2006, p. 16.) 

 

 

� Desenvolvimento da dimensão conceptual da Geografia: promove a 

apropriação de conceitos relacionados com o espaço, território, lugar, região, 

ambiente, localização, escala geográfica e interacção espacial. Estas vantagens 

são, também, apresentadas num estudo intitulado Les SIG comme outil didactique, 

publicado pelo Institut Universitaire de Formation des Maitres (I.U.F.M), Lyon 

(CARLOT, 2006). Neste estudo, o autor defende que os SIG favorecem o 

raciocínio geográfico, na medida em que num SIG tudo é imagem e a imagem SIG 

torna-se num discurso, alterando, por conseguinte, não somente os eixos da 

comunicação mas obriga, também, a interrogar-se sobre as suas especificidades: 

A informação transforma tudo em imagens, mesmo os textos (CARLOT, 2006, p. 

15). A georeferenciação das imagens num SIG permite a localização e a 

associação temática entre camadas de informação. A partir de um software SIG, 

os alunos são confrontados com uma nova realidade de aprendizagem motivada 
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pelas várias funções de um SIG, seja pela sua função de selecção e activação de 

camadas para análise, seja pela inquirição aos dados ou pelas suas funções de 

combinação e agregação de dados. A combinação destas funções favorece a 

análise espacial e a interpretação, ao mesmo tempo que desenvolve o raciocínio 

geográfico, consciencializando os alunos para a complexidade do mundo real. 

 

� Desenvolvimento da dimensão instrumental da Geografia: os alunos 

aprendem através da construção, visualização e interpretação de mapas e da 

representação cartográfica de dados, tendo o cuidado de realçar as diferentes 

características dos lugares num contexto espacial que pode variar entre o local, 

regional, nacional e global. Os SIG permitem classificar os dados através de 

diferentes métodos. Para o professor, as vantagens podem não ser muito 

mensuráveis. No entanto, há uma maior satisfação no trabalho realizado e a 

superação de problemas indisciplinares na sala de aula (porque os alunos 

apresentam, quase sempre, uma apetência inata para a utilização das NTIC). Para 

o aluno, além da formação que adquire, ganha prática no uso dos SIG o que fará 

toda a diferença se quiser terminar os seus estudos ao nível do ES com a 

realização do Curso Técnico de SIG ou de Ordenamento do Território e 

Ambiente. Se optar pelo ensino superior e seguir um curso relacionado com os 

SIG, este aluno apresenta valências, outro não as terá. Fundamentalmente, o que 

se pretende com a introdução dos SIG no ensino da Geografia é que o aluno 

aprenda mais facilmente e se aproprie de informação de forma consolidada, o que 

lhe permitirá alcançar melhores resultados académicos. As práticas educativas 

apoiadas nos SIG treinam, ainda, o aluno para a sua vida activa e participativa na 

Sociedade.  

 

Em comunicações apresentadas nas últimas Conferências Anuais do Geography 

Teacher Educators, comunicações como as de Patrick Wiegand (2005) e David 

Mitchell (2007) defendem que a Geografia tem de ser ensinada com o recurso a 

todas as tecnologias disponíveis, acompanhando, desta forma, a própria evolução 

dos instrumentos de pesquisa territorial, com natural relevo para os SIG, e devem 
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estar presente no currículo da formação de professores de Geografia. Também 

Peter O’Connor (2006) defende que os SIG são ferramentas fundamentais para 

aprender Geografia. Elas fornecem meios de inquirir e explorar os mapas e 

acentuar, afinal, a dimensão espacial da Geografia. Os SIG ajudam, ainda, os 

alunos a raciocinar espacialmente, como decorre do que já se afirmou. A escola, 

entendida como organização, a prazo, melhorará os seus resultados e projectará a 

sua própria imagem para o exterior. Os alunos, ao terminarem o EB ou o ES numa 

escola que lhe facultou um ensino apoiado nos SIG, transportam, consigo, 

valências importantes numa sociedade cada mais competitiva, quer no seio 

académico, quer no mundo do mercado.  

 

Uma dessas valências reside no incentivo à metacognição, entendida como a 

faculdade de conhecer e pensar sobre o seu pensar (GRANGEAT, 1999). Na 

maioria dos casos, o professor absorto na sua tarefa de manter a ordem numa sala 

de aula, de controlar o tempo e de ensinar, perde a noção de que os alunos não são 

capazes de realizar raciocínios dedutivos e indutivos. Por isso, os professores 

sentem-se liberados da tarefa de ensinar a pensar. O aluno pode ser conduzido a 

pensar em diversas situações e noutros lugares, mas só a escola permite que o 

aluno pense de forma intencional e sistemática. O professor de Geografia, na 

implementação de práticas educativas apoiadas nos SIG e, no caso concreto da 

experiência educativa descrita, pode desempenhar um papel importante na 

implementação da cultura do pensamento. No desenvolvimento do VCT – Meio 

Natural, Clima e formações vegetais, foram muitas as situações onde isso 

aconteceu; assim, por exemplo, um aluno que escolheu uma tonalidade de cores 

frias para representar a variação da temperatura em Portugal, virou-se para a 

professora e afirmou: Olhe, professora, escolhi tons de azul para o meu mapa. O 

professor poderia ter muitas opções de resposta como, por exemplo: Não! Essa 

cor não serve, escolha outra! Mas, em vez de escolher uma resposta curta, 

fizemo-lo pensar da seguinte forma: Portugal tem temperaturas médias sempre 

positivas. Que tons de cor representa o quente? Que elemento climático lhe faz 

lembrar o azul? Nesta resposta, o aluno foi obrigado a pensar e a escolher outra 
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opção. Logo de imediato, respondeu: A precipitação faz lembrar o azul. Também 

vamos fazer um mapa para a precipitação? A resposta foi afirmativa, pelo que o 

aluno facilmente percebeu que o azul não era a melhor cor para representar a 

variação da temperatura. Outras situações sucederam com a escolha de símbolos a 

implantar nos mapas, com a escala, etc. O professor pode conduzir o aluno a 

pensar sobre as suas escolhas e verificar se fez as melhores opções. Os SIG têm 

essa vantagem face a um ensino tradicional, onde o aluno nem sequer tem 

hipótese de escolher nada face aos conteúdos que lhe são transmitidos, quando os 

aprende e de forma. A gestão da realização das tarefas face ao tempo disponível 

desenvolve nele a actividade metacognitiva. A metacognição é amplamente 

reconhecida pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, 

OCDE onde, no seu relatório de 2001, refere que o insucesso escolar de muitos 

alunos não se deve a problemas cognitivos, mas sim, a dificuldades 

metacognitivas. Os alunos não sabem o que sabem porque poucos os obrigaram a 

pensar (FLAVELL, 1985). 

 

 

5.6 Projectos educacionais nacionais e internacionais onde os SIG 

se podem integrar 

 
 
Vários projectos têm assumido um papel relevante na divulgação escolar dos SIG 

no nosso país – tendo, alguns deles, sido desenvolvidos na Escola Básica 2, 3 de 

Castelo Branco. Entre aqueles projectos, indicam-se os seguintes: 

 

� Programa Ciência Viva – Este programa da Agência Nacional para a 

Cultura Cientifica e Tecnológica Ciência Viva apoia, desde 1996, projectos que 

visam a promoção de actividades experimentais na aprendizagem das ciências, 

envolvendo as comunidades científica e educativa, numa perspectiva de partilha 

de recursos e de conhecimentos. Refira-se que o Programa Ciência Viva foi 

pioneiro no financiamento a projectos que envolvem a Geografia e os SIG. No 
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primeiro Concurso Ciência Viva, a Universidade Nova de Lisboa apresentou dois 

projectos a concurso intitulados, respectivamente, por Tecnologias de Informação 

Geográfica (PI-235) e Tecnologias de Informação Geográfica II (PII-097), ambos 

sobre a coordenação do Prof. Dr. Rui Pedro Julião. Estes dois projectos 

pretendiam criar uma rede de Laboratórios de Tecnologias de Informação 

Geográfica nas escolas. Entre os vários objectivos propostos, apostava-se em 

apresentar a Geografia como uma ciência viva e actual que, com o apoio 

tecnológico adequado, permitirá enquadrar-se de forma útil na resposta às 

múltiplas solicitações do dia-a-dia, cativar a atenção dos jovens para esta ciência, 

fundamental para uma melhor percepção do espaço e entendimento dos vários 

fenómenos, geográficos e ambientais, que nele se verificam. A ideia básica é a de 

que o futuro cidadão terá de dominar conceitos relacionados com o território bem 

como alguns princípios sobre as ferramentas de trabalho (http://www. 

fcsh.unl.pt/docentes/rpj/ geolab.htm). 

 

 Entre 1996 e 2000, foram aceites 26 candidaturas da criação de Laboratórios de 

Tecnologias de Informação Geográfica nas escolas (http://www.cienciaviva.pt). 

Atendendo à última actualização da página dedicada ao projecto 

(http://www.fcsh.unl.pt/docentes/rpj/geolab.htm, 2000), subentende-se que este 

projecto não tenha tido continuidade. Contudo, verificou-se que alguns dos 

docentes inquiridos salientaram que tiveram o primeiro contacto com os SIG 

através do projecto GeoLab tendo, inclusivamente, realizado formação na 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa, no 

âmbito deste projecto. 

 

O Departamento de Geografia da escola EB 2/3 Cidade de Branco candidatou-se 

ao Concurso Ciência Viva VI, com o projecto Laboratório de SIG, tendo sido 

contemplada com o financiamento de todo o projecto e que envolve cinco mil 

euros. Este projecto permitirá, no que se refere à implementação do Laboratório 

de SIG, adquirir o software K12 da ESRI e um GPS. Está, ainda, prevista a 

instalação de uma estação meteorológica automática. A participação neste 
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Concurso e o seu financiamento permitiu aos docentes de Geografia desta escola 

perspectivarem uma educação geográfica cada vez mais apoiada nas NTIC e nos 

SIG. Foram, também, planeadas actividades interdisciplinares, nomeadamente, 

com o Departamento de Ciências Naturais na georeferenciação de tipos de solos 

na área envolvente à escola.  

 

� Projecto Internacional “Atlas da Diversidade” – Permite a construção de 

páginas html designadas por “Retratos do dia”, no site do projecto 

(www.atlasdadiversidade.com). Nestes retratos, os alunos mostram a sua escola, a 

região e o país a outros colegas de escolas da América-latina e E.U.A.. Têm sido 

utilizados mapas temáticos construídos no ArcVoyager para caracterizar a região 

em termos físicos, demográficos, sociais, etc. Este projecto possibilitou que 

alguns alunos da mesma Escola Básica 2, 3 de Castelo Branco participassem num 

Encontro Internacional realizado na Argentina, em Novembro de 2005.  

 

� Projecto eTwinning42 – Este projecto é uma Acção do Programa eLearning 

da União Europeia e pretende desenvolver parcerias entre escolas na Europa. A 

acção eTwinning foi criada para dar às escolas a oportunidade de aprender umas 

com as outras, de partilhar pontos de vista e de fazer amigos – promovendo a 

consciência do modelo europeu de sociedade multilingue e multicultural. Pode 

definir-se eTwinning como uma associação a longo prazo de, pelo menos, duas 

escolas de, pelo menos, dois países europeus, que utiliza as TIC para desenvolver, 

em conjunto, uma actividade pedagógica relevante. A inscrição de uma escola 

neste projecto permite estabelecer uma geminação eTwinning. Os professores 

podem divulgar as suas práticas educativas e receber opiniões de outros 

professores de outros países. Uma experiência educativa apoiada nos SIG como a 

que foi descrita pode ser enviada para o portal eTwinning, ser partilhada por 

outros colegas e ser seleccionada para os Óscares eTwinning.  

 

                                                 
42 Portal eTwinning- www.etwinning.net 
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Quer o projecto do Atlas da diversidade, quer o projecto eTwinning têm o apoio 

do Ministério da Educação e permitem, nas escolas onde são desenvolvidos, 

promover a imagem da Escola e das suas actividades através de sítios europeus e 

internacionais, desenvolver um trabalho em rede onde se promove a partilha de 

opiniões, ideias e experiências, actualizar conhecimentos e contribuir para o 

desenvolvimento da dimensão europeia. Os SIG, no ensino da Geografia, podem e 

devem fazer parte destes projectos, na medida em que integram Tecnologias de 

Informação Geográfica internacionalmente difundidas. Estes projectos permitem 

aos professores que acreditam no potencial dos SIG no ensino da Geografia 

desenvolver práticas educativas que poderão ir desde a consulta da NSDI do país 

da escola geminada à divulgação de actividades desenvolvidas no âmbito do 

GisDay. A participação nestes projectos permite superar algumas das dificuldades 

manifestadas pelos docentes, e também sentidas pela autora desta dissertação, em 

implementar os SIG nas práticas educativas. Muitos destes projectos são 

aprovados pelos Conselhos Executivos das escolas, o que permite aos docentes 

que os coordenam ou neles participam ter o apoio deste órgão na implementação 

das suas práticas educativas apoiadas nos SIG.  

 

� Iniciativa Escolas, Professores e Computadores Portáteis – O Ministério 

da Educação, através da Equipa de Missão CRIE (Computadores, Redes e 

Internet), possibilitou que cada escola apresentasse uma candidatura a 24 

computadores portáteis, dos quais, 14 computadores seriam destinados ao trabalho 

efectivos junto dos alunos e 10 computadores seriam para prestar apoio aos 

professores que apresentaram a sua candidatura. Em Março de 2006, a autora 

desta dissertação apresentou um projecto. Nele, foram apresentadas propostas de 

desenvolvimento de experiências educativas apoiadas nos SIG. Em Setembro do 

mesmo ano, os computadores foram distribuídos pelos docentes que apresentaram 

candidaturas, mas só em Janeiro de 2007 foi possível requisitar os computadores 

portáteis para a sala de aula e começar a desenvolver actividades junto dos alunos. 

É inquestionável a contribuição desta iniciativa para o sucesso da experiência 

educativa nas quatro turmas experimentais do oitavo ano. De outra forma, teria 
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sido bastante difícil desenvolver a experiência num número tão elevado de turmas. 

Apesar de a Escola Básica 2/3 de Castelo Branco ter três salas de informática, 

estas estão quase sempre ocupadas com as aulas de TIC. Os computadores na sala 

de aula favorecem uma aprendizagem activa diferente do conhecimento 

meramente transmitido dos apontamentos do professor para os registos do aluno. 

Com a utilização do computador e da experiência educativa descrita, os recursos 

da aula estão sempre disponíveis durante a aula ou fora dela. Os alunos constroem 

materiais (Atlas Digitais) que são difíceis ou mesmo impossíveis de construir 

numa sala de aula tradicional. A análise e a interpretação de dados geográficos, 

como aconteceu nesta experiência, só foram alcançados porque se recorreu ao 

computador e a um software SIG de livre custo, como é o caso do Arcvoyager.  

 

Atendendo à importância desta iniciativa na implementação de práticas educativas 

que apelem às NTIC e às Tecnologias de Informação Geográfica foi solicitado à 

equipa do CRIE, no âmbito desta dissertação, que divulgasse o número de 

candidaturas onde, directamente, se apelava ao trabalho docente apoiado nos SIG. 

Até ao final da elaboração desta tese não foi recebida nenhuma resposta. Esta 

informação seria importante para apurar a importância que os SIG estão a assumir 

no âmbito do ensino da Geografia. Atendendo à ausência de informação, 

entrevistou-se o Coordenador Distrital da Iniciativa dos Portáteis, em Março de 

2007. Este informou que, em algumas escolas, a candidatura a esta iniciativa ficou 

a cargo de professores que, actualmente, já não se encontram a leccionar na 

mesma escola, pelo que os computadores ainda não foram utilizados, na sala de 

aula, pelos alunos. Nestas circunstâncias, as escolas não distribuíram os 10 

computadores pelo corpo docente. Desconhece-se que, a nível do distrito, haja 

outros docentes a utilizar os computadores portáteis do CRIE em experiências 

educativas apoiadas nos SIG (ANTUNES, 2007). Não é objectivo desta 

dissertação apresentar avaliações na execução de projectos desta índole. No 

entanto, lamenta-se a falta de uniformidade de critérios na aplicação desta 

iniciativa que poderia enriquecer as práticas educativas.  
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Outra iniciativa, bastante gratificante, é a criação de clubes nas escolas, que, de 

alguma forma, estejam relacionados com a ciência geográfica ou outras afins. Tais 

clubes podem ser um auxiliar poderoso da consolidação dos conteúdos da aula e 

podem, inclusivamente, ajudar a resolver algumas dificuldades na aprendizagem 

da Geografia fora do contexto da aula. Como se tratam de pequenos grupos, 

permitem desenvolver a dimensão conceptual da Geografia através do trabalho de 

campo ou do estudo de caso. Os clubes possibilitam o desenvolvimento de 

actividades extracurriculares onde os SIG se podem integrar, tais como, a 

georeferenciação das infra-estruturas escolares, das espécies florais existentes no 

espaço verde da escola (com recurso a um GPS), criação de bases de dados e 

implantação destes dados num SIG. A análise espacial e a tomada de decisão 

sobre, por exemplo, a implantação de uma nova unidade comercial na cidade são 

competências melhor adquiridas no seio de um clube. Salienta-se o facto de que a 

criação desses clubes dependerá, em grande parte, do interesse e espírito de 

iniciativa de professores e alunos.  

 

Estes foram apenas alguns dos projectos onde os professores poderão procurar 

apoio para a implementação de práticas educativas apoiadas nos SIG. Estes 

projectos fortalecem a relação entre o professor e os SIG, melhoram o 

desenvolvimento de práticas educativas apoiadas nos SIG, assim como promovem 

o intercâmbio de experiências educativas com professores de áreas geográficas 

muito distintas.  
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6. CONCLUSÕES: INOVAR E RENOVAR O ENSINO DA 

GEOGRAFIA 

 
 

Com diferentes discursos e preocupações, desde sempre, o ensino da Geografia 

teve, como finalidade, a identificação dos jovens com o território e, como logo 

sucedeu no século XIX, a capacitação dos mesmos para uma vivência esclarecida 

deste. Esta preocupação levou à familiarização dos alunos com o principal 

instrumento de reconhecimento e trabalho sobre o território: o mapa. Não é por 

acaso que, a partir do final do século XIX, e na sequência da primeira Carta 

Geográfica de Portugal (1865), produzida por Filipe Folque e os seus discípulos, 

os mapas murais começaram a povoar as paredes das escolas e os olhares dos 

pequenos portugueses. E se este período coincide, em grande parte, com o apogeu 

do ensino da Geografia entre nós, a renovação do mesmo só pode ser feita através 

da actualização dos instrumentos de pesquisa e de construção de novas 

representações cartográficas: os SIG.  

 

Como a pesquisa desenvolvida no âmbito desta dissertação comprova, os SIG 

constituem uma ferramenta facilitadora da aquisição de conhecimentos 

geográficos que, quando aliados às NTIC, podem desempenhar um papel 

importante na promoção da inovação e da melhoria da qualidade do processo de 

ensino-aprendizagem. A introdução dos SIG obriga a uma revolução das próprias 

metodologias de ensino porque é incompatível com um ensino compaginado pelo 

manual escolar. Mas esta é, também, uma via de construção do sucesso escolar 

entre alunos habitualmente com problemas disciplinares e dificuldades de 

aprendizagem. 

 

Pode-se afirmar que as experiências educativas apoiadas nos SIG resultam bem 

em grupos pequenos (máximo 20 alunos) e, dificilmente, são bem desenvolvidas 

em grupos muito mais numerosos. Esta opinião é comungada pela maioria dos 
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colegas que responderam ao inquérito e resulta da avaliação da nossa própria 

experiência educativa.  

 

Em Portugal, como em Espanha, a utilização dos SIG no ensino da Geografia está 

mais difundida no ES, embora estes possam e devam ser aplicados desde o ensino 

básico. As experiências educativas desenvolvidas com base nos SIG nestes dois 

países não são muito diferentes. Contudo, em Espanha, os SIG são mais aplicados 

no estudo do meio local ou regional em estudos de impacto ambiental e nas 

alterações do coberto vegetal das regiões naturais protegidas.  

 

Nos dois países, as principais dificuldades prendem-se com a falta de formação 

dos docentes em SIG e no domínio de técnicas informáticas. Em Portugal, 

acrescentam-se a falta de recursos informáticos nas escolas para desenvolver este 

tipo de trabalhos, as dificuldades na obtenção de software e a falta de tempo em 

implementar este tipo de trabalho nas aulas de Geografia devido à redução da sua 

carga horária. Segundo os docentes portugueses, (Ponto 3.5.4 Exigência de tempo 

e aposta no Secundário) a redução da componente de trabalho individual dificulta 

aos professores a liberdade em pensar práticas educativas para além das de rotina. 

A pouca abertura dos Conselhos Executivos no apoio ao desenvolvimento deste 

tipo de práticas constitui, também, um handicap à sua implementação (Figura 25). 

 

A formação oferecida pelo CFOR tem sido esforçada, mas insuficiente e um 

pouco desajustada da realidade dos conteúdos programáticos dos EB e ES. Os 

professores que, profissionalmente, se motivaram em ensinar Geografia através 

dos SIG tiveram de procurar formação acrescida em cursos de pós-graduação e 

mestrados. Pela imposição de medidas governativas em 2005 e pela consequente 

revisão da carreira docente, a formação acrescida em pós–graduações ou 

mestrados deixou de ser compensada em termos de progressão da carreira 

profissional, o que poderá contribuir, de futuro, para que os professores, mesmo 

motivados, dificilmente procurem formação acrescida em SIG no Ensino 

Superior. O mesmo poderá acontecer com as acções de formação contínua na 
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carreira docente, uma vez que, a partir do plano de formação de 2007, as Acções 

dentro da especificidade de cada área disciplinar deixam de ser financiadas, 

implicando que o docente terá de custear a formação contínua em SIG.  

 

O quadro futuro próximo para o desenvolvimento de práticas educativas apoiadas 

nos SIG não é, pois, muito promissor. A inovação enfrenta velhos do Restelo que, 

simbolicamente, representam os contratempos à implementação deste tipo de 

práticas. Esta seria uma oportunidade excelente para reafirmar a relevância da 

ciência geográfica e do ensino da Geografia na vanguarda da utilização dos SIG. 

Os alunos perdem, assim, valências que os seus colegas norte-americanos e 

canadianos estão já, há algum tempo, a adquirir. O ensino português de Geografia 

corre o risco de perder uma oportunidade de renovação e de captação de alunos 

motivados. 

 
Uma das grandes dificuldades em trabalhar com os alunos em SIG é o tempo 

dispendido na elaboração de material – pelo que se impõe a criação de redes de 

professores utilizadores dos SIG no ensino, à semelhança da Rede de Professores 

Inovadores. Esta rede permitiria a partilha de material, experiências, opiniões e 

avaliações, o que constituiria um enriquecimento muito elevado no 

desenvolvimento de práticas educativas apoiadas nos SIG. Esta rede poderia ser 

alojada no site da APG que, à semelhança da Geographical Association, do Reino 

Unido, tem no seu site um separador destinado apenas aos SIG. 

 

Por outro lado, os Conselhos Executivos, como representantes da tutela, deverão 

prestar apoio aos professores de Geografia ou de outras áreas disciplinares que 

pretendam desenvolver práticas educativas apoiadas nos SIG, facilitando o acesso 

a salas de informática ou os computadores portáteis do projecto do CRIE, assim 

como à instalação do software necessário.  

 

Atendendo à limitada carga horária semanal da disciplina de Geografia ao longo 

do 3.º Ciclo, quando apostado no desenvolvimento de SIG na educação 

geográfica, deveria ser preferencialmente atribuído ao professor de Geografia a 
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leccionação da NAC de Área de Projecto. Esta, quando desdobrada com a oferta 

da escola, permite, num dos blocos, ter um número reduzido de alunos, o que 

permite ao professor auxiliar todos os alunos.  

 

O desenvolvimento e implementação deste tipo de práticas educativas, mais 

apelativas na utilização das NTIC e das tecnologias de informação geográfica, no 

caso da disciplina de Geografia, deveriam ser mais incentivadas pelo ME, por 

exemplo, através de um aumento efectivo do número de horas da componente 

individual de trabalho. Esta disposição legal poderia ser conseguida mediante a 

apresentação de projectos de práticas educativas onde os professores 

expressassem o tipo de trabalho a desenvolver junto dos alunos. Estes projectos 

poderiam ser apresentados junto dos Conselhos Executivos, órgão mais atento ao 

desempenho do professor, ou junto das Direcções Regionais de Educação ou, 

ainda, junto do recém formado Órgão Consultivo do Ministério da Educação, o 

Conselho de Escolas (constituído por representantes dos Conselhos Executivos de 

todo o país), no âmbito da nova lei orgânica do ME. Esta seria uma medida mais 

eficaz se quisermos pensar num ensino que prepare, cada vez mais, os alunos para 

as novas exigências do mundo do trabalho e para o seu papel crescente como 

cidadãos de um mundo feito de territórios que importa identificar, descobrir e 

relacionar. Com o recurso às mais avançadas tecnologias hoje disponíveis, fora e 

dentro da escola. 
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ANEXOS 
 
 

1. Entrevistas 

 

1.1 Guião da entrevista à Directora do Centro de Formação Orlando Ribeiro, 

Dr.ª Helena Magro 

 

Esta entrevista insere-se num estudo sobre o reflexo da formação acrescida em 

SIG no ensino da Geografia, no âmbito do mestrado em Ciência e Sistemas de 

Informação Geográfica, leccionado no Instituto Superior de Estatística e Gestão 

da Informação (IGESI) 

 
 
1 – Iniciativa da Formação. 
 
1.1-Que  motivos conduziram o Centro de Formação a apresentar acções em SIG? 

(Assinale com um X as opções escolhidas) 

 

Forte pressão por parte de alguns docentes____ 

Iniciativa individual do Centro ____ 

Resposta às exigências do novo programa de Geografia, do 3.º ciclo ou do 

secundário____ 

Alargar a oferta de acções de formação no âmbito das novas tecnologias de 

informação e comunicação____ 

Outras_____ Quais? 

_____________________________________________________ 

 
 
2-Desenvolvimento das Acções em SIG. 
 
2.1- Ano da realização da primeira acção em SIG:  
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2.2- Quantas acções já se realizaram desde essa data?   
 
             1-2____;     3-6_____+7_____ 
 
2.3- Ano da  creditação da primeira acção :  
 
2.4- O Centro teve dificuldades na creditação deste tipo de acções? 
            (coloque um X na opção correcta): SIM ____ NÃO____ 

2.5- Se respondeu SIM, indique as razões apontadas para a não creditação da 

acção. 

 

2.6- Em que regiões se têm realizado as acções? 

 
3- Avaliação da acção 
 
3.1- Na sua maioria os docentes cumpriram o plano da acção. Sim___ Não___ 

3.2- Na generalidade, quais foram os tópicos positivos e negativos que os 

docentes indicaram, na sua avaliação. 

 

Tópicos positivos 

 

 

Tópicos negativos 

 

3.3- Os professores que realizaram esta acção solicitaram ao centro a realização de 

outras acções no mesmo âmbito?  

 

Sim_____   Não____ 

 

3.4- Dos professores que realizaram a formação, houve algum feedback no 

sentido de divulgarem as suas práticas educativas apoiadas nos SIG? 

 

Sim___   Não____ 

 

4- Apresente outras informações que achar pertinente para o estudo supra citado. 
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1.2 Tópicos da entrevista ao Dr. João Carlos Antunes do projecto Iniciativa 

Escolas, Professores e Computadores Portáteis  

 
 
Tópicos que conduziram a entrevista: 
 
 

� O projecto . Iniciativa Escolas, Professores e Computadores Portáteis; 

� Área de abrangência da coordenação; 

� Descrição das iniciativas que estão a ser desenvolvidas nas outras escolas 

com os portáteis; 

� Aspectos positivos; 

� Áreas de formação requeridos pelos professores que estão a desenvolver 

projectos com os portáteis; 

� Barreiras na implementação de projectos; 

� Projectos relacionados com o ensino da Geografia 
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2. Inquéritos e lista de inquiridos 

2.1 Inquérito dirigido a todos os docentes que realizaram formação contínua 

em SIG (Fevereiro, 2007) 

 
 

Inquérito dirigido aos professores de Geografia (ou de outras áreas) que 

adquiriram formação acrescida em Sistemas de Informação Geográfica 

(SIG) 

Se não é o seu caso ignore este ficheiro 
 

Este inquérito insere-se numa pesquisa sobre o reflexo da formação acrescida em 

SIG no ensino da Geografia, no âmbito do mestrado em Ciência e Sistemas de 

Informação Geográfica do Instituto Superior de Estatística e Gestão da 

Informação (IGESI) 

 
0. Identificação 
 

a) Sexo F____, M____.   
b) Idade: ______anos               
c) Ano de conclusão da Licenciatura em Geografia: 
d) Instituição de formação da Licenciatura:  
e) Ano de conclusão da profissionalização em ensino: 
f) Situação profissional: 
g) Escola/Instituição onde trabalha: 

 
1 – Iniciativa da Formação. 
 
1.1- Que motivações conduziram o(a) docente a frequentar acções de formação 
em SIG?  
(Assinale com um X as opções escolhidas) 
 

a) Valorização profissional____ 
b) Actualização de conhecimentos ____ 
c) Resposta às exigências do novo programa de Geografia do 3.º ciclo ou do 

secundário____ 
d) Entusiasmo transmitido por outros colegas que já tinham frequentado a 

acção ____ 
e) Procura de novas estratégias de ensino____ 
f) Outras_____  
g) Quais?  
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2-Características das acções frequentadas. 
 
2.7- Ano(s) da realização da(s)  acção(ões) em SIG:  
 
2.8- Quantas acções realizou neste âmbito: 1____ 2-3____;+3____  
 
2.9- Tempo de duração da acção: menos de 25 H ____; 25 H____; 25-50 

H____; 50 H____; +50 H____ 
 
2.10- Tempo gasto na deslocação para a frequência na acção:  
 
10 Min_____; 11-20 Min ____; 21-30 Min____; 30 Min a 1 H____; + 1 H____ 
 
2.11- Indique o local/escola onde realizou a acção: 
 
 
2.6-  A acção foi realizada: 
 
Na mesma escola onde lecciona: ____; noutra escola:____ 
 
3- Avaliação da acção. 
(Coloque um X nas suas opções) 
 
3.1- A acção frequentada foi concluída? Sim ___; Não ___. 
 
Classifique de 1 a 6 ( 1- mínimo a 6- máximo) a acção quanto a : 
 

a) Adequação da acção às solicitações escolares quotidianas ____; 
b) Qualidade da formação ____; 
c) Recursos disponíveis _____; 
d) Documentação distribuída ___: 
e) Espaço onde decorreu a acção ___; 
f) Disponibilidade do formador, ao longo da acção, na resolução de 

problemas ____ 
g) Empenho do grupo dos formandos ____; 
h) Ambiente de trabalho ___; 
i) Concretização das experiências iniciais de formação ___. 

 
4- Aplicabilidade dos conteúdos da acção no ensino da Geografia. 
(Coloque um X nas suas opções) 
 
4.1- Na sua actividade docente, mobilizou a sua formação em SIG em 
experiências educativas? Sim ___; Não ___. 
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Se respondeu Sim, passe para a questão 8. 
Se respondeu Não, passe para a questão 5. 
 
5.Se respondeu Não, assinale com um X os factores que inviabilizaram a sua 
aplicabilidade: 
 

a) Falta de recursos informáticos na escola ____; 
b) Ausência de software SIG _____; 
c) Ausência de dados adequados ____; 
d) Inadequação dos programas de Geografia à aplicabilidade deste tipo de 

estratégias ____; 
e) As características dos alunos não se adequavam ao desenvolvimento 

deste tipo de estratégias ____; 
f) Falta de tempo disponível no conjunto das solicitações escolares ____. 
g) Falta de apoio por parte da Escola (risque o que não considera - Conselho 

Executivo, Grupo disciplinar, outros colegas) ___, 
h) Falta de entusiasmo por parte dos colegas na colaboração e realização de 

actividades ___, 
i) Outros ____; Quais ?  

 
6. Na sua opinião, o que deverá ser alterado para que este tipo de estratégias 
possam ser implementadas nas escolas? 
(Dê a sua resposta por tópicos e por ordem decrescente da sua importância) 
 
 
7.Apesar de nunca ter desenvolvido experiências educativas apoiadas nos 
SIG, contactou outras entidades para dinamizarem acções, na escola, sobre 
os SIG? 
 

a) Não ____;  b) Sim ____.  
 
7.1-Se Sim, indique: 
A acção chegou a ser realizada? Não ___; Sim ____. Indique a entidade que 
promoveu a acção:  
 
7.2- Houve feedback por parte dos alunos e da escola acerca dessa acção ?   
 
Não ____Sim___. Se Sim, o feedback foi (risque o que não interessar) 
positivo/negativo. 
 
Terminou aqui o seu inquérito. Obrigado pela sua colaboração. 

Anabela David  
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8. Indique a partir de que ano lectivo iniciou o desenvolvimento de 
estratégias de ensino apoiadas nos SIG: 
 
 
 
9.Indique os factores que permitiram a sua aplicabilidade: 
(Coloque um X nas suas opções) 

a)   Forte motivação pessoal ___; 
b) Procura de novas estratégias para dar consecução aos conteúdos 

programáticos ___ ; 
c) Procura de novas estratégias para resolver problemas de indisciplina ___; 
 
d) Procura de novas estratégias para resolver problemas de dificuldades de 

aprendizagem ___; 
e) A escola possui recursos informáticos disponíveis para realizar este tipo de 

actividades ____; 
f) Forte motivação dos alunos para a utilização de recursos informáticos ___; 
g) Forte pressão por parte dos alunos na utilização dos SIG ___; 
h) Trabalho conjunto dos professores de Geografia na escola onde lecciona 

___; 
i) Outros ____; Quais? 

 
10- Contexto lectivo da aplicação de estratégias de ensino apoiadas nos SIG. 
 
10.1- Relativamente à estratégia de ensino apoiada nos SIG, indique: 
 

a) O(s) ano(s) de escolaridade em que aplicou os SIG nas suas aulas: 
 

7.º ____  ; 8.º ___, 9.º ___ ; 10º ___, 11º ___, 12º ___, 
CEF____. 
 

b) Nº de alunos envolvidos na experiência:  
 
10.2-Característica (s) geral (is) da (s) turma (s) onde aplicou essa estratégia/ 
experiência: 
 

10.2.1-Relativamente ao nº de alunos: 
 
a) Normal (entre 24 a 28 alunos) _____; 
b) Reduzida (20 a 24 alunos) _____; 
c) Reduzida com alunos com NEE ___; 

 
        10.2.2-Relativamente ao comportamento:  
 

a) Sem problemas disciplinares ___; 
b) Com problemas disciplinares ____; 
c) Com graves problemas disciplinares ___. 
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10.2.3- Relativamente ao aproveitamento na disciplina de Geografia:  
a) Muito fraco (- 39 % de sucesso) ____; 
b) Fraco (40-49 % de sucesso) ___; 
c) Satisfatório (50-70 % de sucesso) ___; 
d) Bom (70-89 % de sucesso) ____; 
e) Muito Bom (+ 90 % de sucesso) ___. 

 
     10.2.4-Relativamente à qualidade do sucesso na disciplina de Geografia, a 
maioria dos alunos da turma apresenta: 
 

a) Nível 2 ____; 
b) Entre os níveis 2 e 3 ___; 
c) Entre os níveis 3 e 4 ___; 
d) Divide-se entre os níveis 3 a 5 mas com um elevado nº de alunos nos 

níveis 4 e 5 ___. 
     

10.2.5- Outras características da (s) turma (s): 
      

a) A maioria dos alunos tem acesso a computadores e à Internet ____; 
b) Existem pais de alunos a trabalhar com os SIG ____; 
c) Outras: 
 

10.3-Em que conteúdos lectivos ocorreu a experiência educativa apoiadas nos 
SIG: 
(Coloque um X nas suas opções) 
 

Temas  Subtemas X 
A Terra:  
Estudos e representações 

A descrição da paisagem  

 Mapas e globos como forma de representar a Terra  
 A Localização no espaço geográfico  
O Meio Natural Climas e formações vegetais  
 Relevo  
 Riscos e catástrofes  
População e Povoamento População  
 Mobilidade  

 Diversidade cultural  
 Áreas de fixação humana  
Actividades económicas Actividades económicas: recursos, processos de 

produção e sustentabilidade  
 

 Redes e meios de transportes e telecomunicações  
Contrastes de 
desenvolvimento 

Países Desenvolvidos vs Países em Desenvolvimento  

 Interdependência entre espaços com diferentes níveis 
de desenvolvimento 

 

Ambiente e Sociedade Ambiente e desenvolvimento sustentável  
Outro(s).  Indique qual(is))   
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11- Preparação da experiência educativa  
 
 
11.1- Quanto tempo necessitou, no total, para a preparação da experiência: 
 
 -1H ___; 1-3H____; 3-5____; 5-7 H___; + 7 H____  
 
11.2- No caso da utilização dos SIG nas aulas ser uma prática frequente, indique o 
tempo que, semanalmente, utiliza para a preparação das suas actividades: ____ 
 
11.3- Indique o tipo de material de apoio que preparou para a concretização da 
experiência: 
 
 
12- Concretização da experiência educativa. 
 
 
12.1- Descreva a(s) experiência(s) que realizou apoiada(s) nos SIG: 
 
12.2- Indique o nº de blocos de 45 minutos que ocupou com a experiência 
educativa junto dos alunos: 
 
1___; 2___; 3____; 4____; 4-6____; 6-10____; + 10____. 
 
12.3-Houve professores de outras disciplinas a participarem na (s) experiência (s) 
educativa descrita?  
 
 Não ____; Sim ____. Indique as disciplinas envolvidas: ______ 
 
 
12.4- A experiência educativa foi concretizada no âmbito da (o): 
 
 

a) Disciplina de Geografia___ 
b) Área de projecto____ 
c) Estudo Acompanhado____ 
d) Formação cívica____ 
e) Clube ____. Indique qual___________ 
f) Projecto ou concurso a que a escola concorreu ____. Indique 

qual(is)_____ 
g) Projecto Curricular de turma___ 
h) Projecto Educativo de escola___ 
i) Dissertação ou trabalho de Mestrado ___ 
j) GISDay___ 
k) Acção de esclarecimento junto dos alunos sobre os SIG ____. Indique a 

entidade promotora da acção_____________________ 
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12.5- A experiência educativa foi divulgada: 
 

a) Aos órgãos de gestão da escola____ 
b) À comunidade escolar____ 
c) Aos pais/encarregados de educação___ 
d) À autarquia___ 
e) Aos meios de comunicação local____ 
f) A alguma entidade que trabalhe directamente ou indirectamente com os 

SIG____: Indique qual _______. 
g) Outras formas de divulgação: _______. Quais? _____________ 

 
13- Avaliação da experiência educativa. 
 
13.1- Durante o decorrer da experiência educativa procedeu a algum registo de 
aula?  

 
Não ___; Sim ___.  
 

Se Sim, indique o tipo de registo que realizou: 
 

a) Grelha___ 
b) Descritivo___ 
c) Comportamental___ 
d) Registo sumário de aspectos a alterar na experiência___ 
e) e) Registo pontual de reacções positivas/negativas manifestadas pelos 

alunos ___; 
f) f) Outro ___. Qual?  

 
13.2-Os alunos foram sujeitos a alguma avaliação? 
 

a) Formativa____;  
b) Sumativa ____ 
c) No início da experiência educativa _____;  
d) No meio _____;  
e) No final ____. 

 
13.3-Comparativamente às práticas escolares de rotina, classifique a reacção dos 
alunos de 1-muito inferior a 6 – muito superior: 
 

a) Motivação___ 
b) Empenho ____ 
c) Aprendizagem ____ 
d) Disciplina ____ 
e) Desenvolvimento de pesquisa e tratamento de informação____ 
f) Conhecimento de lugares e regiões ___ 
g) Competências adquiridas ao nível da localização___ 
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h) Competências adquiridas ao nível da descrição___ 
i) Competências adquiridas ao nível da interpretação___ 
j) Competências adquiridas ao nível da análise/síntese 
k) Atitude crítica face ao problema da experiência educativa___ 
l) Destreza na resolução de problemas___ 
m) Relacionamento entre professor-aluno____ 
n) Relacionamento entre aluno-aluno___ 

 
13.4- Comparativamente às práticas escolares de rotina, classifique de 1-muito 
negativa a 6 – muito positiva a resposta dos seguintes elementos face a esta 
experiência: 
 

a) Alunos envolvidos ___; 
b) Professores que colaboraram ____; 
c) Órgãos de gestão da escola____ 
d) Comunidade escolar____ 
e) Pais/encarregados de Educação___ 
f) Autarquia___ 
g) Meios de comunicação local____ 

 
14-Dificuldades e apoios 
 
  Na concretização deste tipo de actividade descreva sucintamente: 
 
14.1- As principais dificuldades sentidas:  
 
14.2-Os principais apoios:  
 
15- Existe algum evento no Plano Anual de Actividades da escola ou fora da  
escola apoiado nos SIG? 
Não ____; Sim ____. Indique o grupo disciplinar/departamento ou organismo que 
o dinamiza:  
 
A quem se destina esse evento? 
Professores _______; Alunos: _______. De que anos? _____; ______; ______ 
 
16- A implementação dos SIG, na escola, está enquadrada nalgum projecto 
 a nível nacional ou internacional. 
 

a) Não ___;  
b) Sim ___.  

Se Sim, indique: 
 

a) O nome do projecto: 
b) Duração: 
c) Nº de alunos envolvidos: 
d) Destinatários: 
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e) Áreas disciplinares dos professores envolvidos: 
 

17. Perspectivas futuras  
 
17.1-Na sua opinião, o que deverá ser alterado para que os SIG possam ser 
implementados com maior eficácia nas práticas escolares do ensino da Geografia? 
 
17.2-Em que domínio é que os SIG podem dar um contributo mais relevante no 
âmbito  do ensino da Geografia? 
 
17.3-Quais as suas perspectivas actuais de desenvolvimento de projectos 
individuais ou colectivos de formação com recurso aos SIG? 
(pode utilizar o verso da folha para registar as suas opiniões) 

 
Terminou aqui o seu inquérito. Obrigado pela sua colaboração. 

Anabela David  
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2.2 Escolas para onde foram enviados os inquéritos  

 
 

Lista das escolas Índice de 
vencimento 

Grupo 
disciplinar 

340 11º A 
205 11º B 
188 11º A 

EB 23 Cidade de Castelo Branco 

151 11ºA 
218 420 
245 11ºA EB 23De Forte da Casa 

245 11ºA 
218 11º A Agrup. Escol. Faria Vasconcelos 
126 11º A 

Agrup. Escolas Delfim Santos 245 420 
245 11ºA Agrupamento de Esc. Da Sertã  
218 11º A 

Associação Bandeira Azul 245 11ºA 
E Bás. 2,3 Sec S.Martinho Porto 218 11ºA 

126 11ºA E. B.2,3 D.Luís Mendonça Furtado 
126 11º A 

E.B 2.3 P.Joaquim M. Fernandes 188 11º A 
E.B. 2,3 Infante D. Fernando 205 11º A 
E.B. 2,3 Roque Gameiro 299 420 
E.Sec. Infante D. Pedro 218 11ºA 
EB 1,2,3 D. Leonor de Lencastre 218 11ºA 
EB 1,23/J.I .Vasco da Gama 188 420 
Eb 2 3 Sobral Monte Agraço 205 11ºA 
EB 2,3 Padre Bento Pereira 3º 11ºA 
EB 2,3 Quinta da Lomba 245 420 
EB 23 Dr. João das Regras 188 11ºA 
EB 23 Dr. Sousa Martins 205 11ºA 

EB 23 Vila Nova S. Bento 126 11ºA 

EB23 da Alembrança    188 11ºA 
218 11ºA 
188 11º A EB23 Damião de Góis 

205 11ºA 
EB23 de Freixiada 188 11ºA 
EBI Dr. Manuel Magro Machado 151 11ºA 

299 11ºA Es. Sec. Damião de Goes 
299 11ºA 

Es. Sec. De Aljustrel 188 11º A 
Es. Sec. Marquesa de Alorna 245 420 

188 11ºA Esc 2+3/S Ribeiro Sanches 
205 11ºA 

Esc EB23 José Gomes Ferreira 188 11º A 
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Esc EB23 Visconde de Chanceleiros 151 11º A 
299 11º A Esc Sec Amato Lusitano 
218 11ºA 
245 420 Esc Sec. Eça de Queirós 
218 420 
245 11º A Esc Sec. Laura Ayres – Quarteira 
245 11º A 
340 11º A 
245 11ºA 
340 11ºA 
299 11ºA 

Esc Secundária da Amadora 

340 11ºA 
188 11º A Esc. B 2,3 Poeta Bernardo  Passos 
188 11ºA 

Esc. B. 2,3 D. José I URSA 188 11º A 
Esc. Básica 2 3 D. Afonso III 188 11º A 
Esc. Básica 2, 3 Dr. Alberto Iria 126 11º A 

147 11º A 
126 11ºA Esc. Básica 2,3 Castanheira 

188 11ºA 
Esc. Básica 2,3 Padre João Coelho 218 11º A 
Esc. Básica 2,3 S. Julião da Barra 218 11ºA 
Esc. Básica 2,3 Sebastião da Gama 151 11ºA 

245 11ºA Esc. Básica 2.3 de Marinhais 
188 11ºA 

Esc. Básica 23 D. Carlos I 218 11ºA 
Esc. EB 2 3 Aristides de S. Mendes 188 11ºA 

188 11ºA Esc. EB 2,3/ S. S. Sebastião 
183 11ºA 

Esc. EB 23 Afonso de Paiva 126 11ºA 
Esc. Eb 23 Álvaro Velho 167 11ºA 
Esc. Eb 23 de Miraflores 218 11ºA 
Esc. EB 23 Dr. Anastácio Gonçalves 151 11ºA 

245 11º A Esc. Eb 23 Francisco Arruda 
245 11º A 

Esc. EB 23 Hermenegildo Capelo 151 11ºA 
E. EB 23/Sec Sobral de Monte Agraço 188 11ºA 
Esc. EB23 José Sanches Roque 205 11ºA 
Esc. EB23 Manuel da Maia 299 11ºA 
Esc. EB23 Paula Vicente21 301 83 34 218 11ºA 
Esc. EBI 2,3/JI Mestre de Avis 205 11ºA 

245 11ºA 
299 11ºA 
299 11ºA 

Esc. Sec Josefa de Óbidos 

299 11ºA 
299 11ºA 
218 11ºA 

Esc. Sec Santa Maria – Sintra 

299 11º A 
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218 11º A 
Esc. Sec. Afonso Lopes Vieira 151 11º A 
Esc. Sec. Alvide 245 420 
Esc. Sec. Anselmo de Andrade 340 11ºA 

299 11º A 
245 11ºA 
218 11ºA 

Esc. Sec. Aquilino Ribeiro 

151 11ºA 
245 11ºA Esc. Sec. Camões 
299 11º A 

Esc. Sec. Campos Melo 245 11º A 
Esc. Sec. De Caneças 151 11ªA 

151 420 Esc. Sec. De Forte da Casa 
218 420 
299 11ºA Esc. Sec. De Gil Vicente 
299 11ºA 
299 11º A Esc. Sec. de Loulé 
299 11º A 

Esc. Sec. do Lumiar 245 11ºA 
188 11º A Esc. Sec. Dom Manuel Martins 
205 420 

Esc. Sec. Dr. Francisco F. Lopes 245 11º A 
Esc. Sec. Dr. Manuel Fernandes 218 11ºA 

245 11ºA Esc. Sec. Eça de Queiroz 
245 11ºA 

Esc. Sec. Emídio Navarro 340 11ºA 
299 11ºA 
126 11ºA 
299 11ºA 

Esc. Sec. Entroncamento 

188 11ºA 
Esc. Sec. Fundão 245 11º A 
Esc. Sec. Gago Coutinho 218 11º A 
Esc. Sec. Jácome Ratton 245 11ºA 

340 11º A Esc. Sec. João de Deus 
299 11º A 

Esc. Sec. Jorge Peixinho 188 11ªA 
188 11ºA 
188 11ºA 
205 11ºA 
299 11º A 
188 11ºA 

Esc. Sec. José Afonso 

205 11ºA 
299 11º A 
299 11ºA Esc. Sec. José Afonso, Loures 

218 420 
Esc. Sec. Luis de Freitas Branco 340 11ºA 

188 11º A Esc. Sec. Luísa de Gusmão 

245 11ºA 
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205 11ºA 
245 11º A 
245 5º 
218 11ºA Esc. Sec. Manuel Teixeira Gomes 
299 11ºA 

Esc. Sec. Nuno Álvares 245 11ºA 
Esc. Sec. Passos Manuel 87 11ºB 

245 11º A 
299 11ºA Esc. Sec. Poeta António Aleixo 

245 11º A 
340 11ºA 
340 11º A Esc. Sec. Prof. Ruy Luis Gomes 

340 11ºA 
Esc. Sec. Rainha D. Amélia 299 11ºA 

299 11ºA 
136 11ºA 
205 11ºB 
188 11ºB 
151 11º A 
188 11ºA 
205 11º A 

Esc. Sec. Rainha Santa Isabel 

299 11ºA 
245 11ºA Esc. Sec. S. João da Talha 
245 11ºA 

Esc. Sec. S.João do Estoril 299 11ºA 
Esc. Sec. Sacavém 245 420 
Esc. Sec. Sebastião da Gama 245 420 
Esc. Sec. Tomás Cabreira 299 11ºA 
Esc. Sec. Vila Viçosa 188 11ªA 
Esc. Sec.Conde Monsaraz 188 11º A 
Esc. Secundária de Aljustrel 161 11ºA 
Esc. Secundária de Miraflores 218 420 
Esc. Secundaria João de Deus 340 11ºA 
Esc.E.B.2,3 D.José I 188 11º A 
Esc.EB 2,3 de Castro Marim 188 11º A 
Esc.Sec. Amélia Rey Colaço 299 11ºA 

299 11ºA Esc.Sec. de Miranda do Douro 
299 11ºA 

Esc.Sec. Faria de Vasconcelos 218 11º A 
Esc.Sec. Gago Coutinho 245 39 - Informática 
Esc.Sec.Ferreira Dias 188 11ºA 
Esc.Sec.Lima de Freitas 205 11ªA 
Esc.Sec.Poeta Joaquim Serra 218 11ºA 

218 11º B 

188 11º B 
245 11ºA 
245 11ºA 

Esc.Sec.Vila R. Stº.António 

188 11º B 
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167 11º A 
151 11º A 
151 11º A 
299 11º B 
188 11º A 
126 11º B 
167 39 Esc.Sec.Vila R. Stº.António 

299 11º A 
Escola Sec. Miguel Torga 126 11ºA 
Ext. Capitão Santiago Carvalho 0 11ºA 
Instituto de Odivelas 218 420 

245 11ºA Sec. D. Manuel Martins 
245 420 

Sec. Dona Luísa de Gusmão 188 420 
Sec. M Amália Vaz de Carvalho 218 420 

 

2.3 Inquérito dirigido aos docentes espanhóis que apresentaram 

comunicações sobre o ensino da Geografia e os SIG no III Congresso Ibérico 

da Didáctica da Geografia  

Estimado profesor/a 

  

Hemos estado juntos en Almagro, en el Congresso Didáctico da Geografia. 

Me he enterado de que has presentado una experiencia educativa apoyados en los 

Sistemas de Informacion Geografica (SIG). 

Me gustaría obtener más informaciones relativas al trabajo desarrolado: 

  

� Onde han obtenido la formacion en SIG ? 

 

� Que edades teniam los alumnos ? 

 

� Que recursos han utilizado ? 

 

� Quanto tiempo ha levado la preparacion de los materiales? 

 

� Que temas geográficos han trabajado? 

 

� Qual ha sido la reaccion de los alumnos? 

 

� Gracias por vuestra colaboracion. 

  

Un cordial saludo, 

 Anabela David 

Castelo Branco, Portugal 
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2.4 Lista de docentes espanhóis a quem foi enviado o questionário anterior 

(Fevereiro, 2007) 

 
DOCENTES COMUNICAÇÕES 

 

Jorge Gózalo González 

 

Las TIC como recurso didáctico para la 

Geografia. Una experiência de formación del 

professorado en las “Aulas Tecnológicas” de 

Extremadura 

 

Francisco Manuel García 

Clemente 

 

Consideraciones didácticas com SIG. Modelos 

médio ambientales susceptibles de ser 

desarrolados en el aula 

 

Joaquín Saúl García Marchante; 

Francisco Manuel García 

Clemente; 

María Cristina Fernández 

Fernández; 

Silvia Valencia Soriano 

Los sistemas de información geográfica de 

titularidad municipal y su utilizad didáctica 

 

Rafael de Miguel González 

 

Nuevas tecnologias aplicadas a la didáctica de la 

Geografia: el ejemplo de Google Earth 

 

María Luisa de Lázaro y Torres; 

Maria Jesús  González González 

 

La utilidad de los SIG existentes en Internet para 

el conocimiento territorial 
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3. Manuais consultados e publicados até 1992 

NOME DO 
MANUAL 

ANO  
ESCO 
LARI 
DADE 

AUTORES EDITORA Nº DE 
EDIÇÃO 

E 
DATA 

ACTIVIDA
DES DE 

CARTOGR
AFIA DE 
DADOS 

INICIAÇÃO À 
GEOGRAFIA 

7.º Conceição Coelho 
Odete Sousa 
Martins 

Empresa Literária 
Fluminense 

3ª 
1981 

Ausente 

GEOGRAFIA 
SETE 

7.º Idalina Leite 
M. Pereira da 
Cruz 

Areal Editores 2ª 
1987 

Ausente 

INICIAÇÃO À 
GEOGRAFIA 

DE 
PORTUGAL 

8.º Conceição Coelho 
Odete Sousa 
Martins 

Empresa Literária 
Fluminense 

2ª 
1981 

Ausente 

GEOGRAFIA 
8º ano de 

escolaridade 

8º João Antunes Plátano Editora 1ª 
1982 

Ausente 

GEOGRAFIA 
8 

8.º Maria Helena 
Gualberto 
 

Editorial O Livro 9ª 
1987 

Presente 
Páginas 21, 

28 e 263 
GEOGRAFIA 

8 
8.º Énio Semedo Porto Editora 1987 Ausente 

GEOGRAFIA 
8 

8.º Jaime Frederico Universitária 
Editora 

1987 Ausente 

GEOGRAFIA 
8 

8.º Luísa Ucha da 
Silva 
Maria José Maya 
Palmira Gabriel 
Teresa Falcão 

Texto Editora 6ª 
1992 

Ausente 
 

GEOGRAFIA 
NOVE 

9.º Idalina Leite 
M. Pereira da 
Cruz 

Areal Editores 1ª 
1985 

Ausente 

GEOGRAFIA 
9º ANO 

UNIFICADO 

9º Maria Helena 
Gualberto 
Maria Lídia 
Figueira de Sousa 

Básica Editora s.d. Ausente 

INICIAÇÃO À 
GEOGRAFIA 

9.º Conceição Coelho 
Odete Sousa 
Martins 

Empresa Literária 
Fluminense 

2ª 
1988 

Ausente 

GEOGRAFIA 
9 

9.º Luísa Ucha da 
Silva 
Maria José Maya 
Palmira Gabriel 
Teresa Falcão 

Texto Editora 1ª 
1988 

Ausente 

GEOGRAFIA  9.º Jaime Frederico 
Rodrigues 
José António 
Baptista 

Universitária  
Editora 

4ª 
1989 

Presente 
Pág. 255 

 
 

CONTRATES 
GEOGRÁFIC

OS 

9.º Maria Luísa 
Santos Matos 
Mª Helena 
Ramalhão  

Edições Asa 2ª 
1991 

Ausente 
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4. Manuais consultados e publicados entre 1993 e 2001 

                     FICHAS DE ACTIVIDADE OU DE APOIO 

NOME DO 
MANUAL 

ANO DE 
ESCO 
LARI 
DADE 

AUTORES EDITORA 

Nº DE 
EDIÇÃO 

E 
DATA 

ACTIVIDADES 
DE 

CARTOGRAFIA 
DE DADOS 

G7 7.º Manuel Machado 
P. da Cruz 

Areal 
Editores 

1ª 
1993 

Ausente 

A Nossa 
Europa – 

Geografia 7º 
Ano 

7º Fátima Mendes, 
Maria Manuela 
Proença, Matilde 
Martins, Teresa 
Victória 

Plátano 
Editora 

1ª 
1995 

Presente 
p. 24, 39 

A EUROPA 7.º Emília Sande 
Lemos 
Mª Antónia Pedrão 
Mª do Carmo P. 

Lisboa 
Editora 

1ª 
1995 

Ausente 

GEOGRAFI
A 7 

 
 

7.º Carlos D´Além 
Orlando Nunes 

Constânci
a 
Editores  

1ª 
1995 

 

Presente 
Actividade 

designada por 
Atlas de aula pág. 

15 
RUMO À 

EUROPA – 
Fichas de 
Geografia 

7.º Isabel Mª Furtado 
Mª Otelinda 
Oliveira 

Porto 
Editora 

1ª 
1995 

Presente 
Cartografar 

mapas - pág. 51 
Cartografar dados 

– Páginas 73 e  
124 

GEOGRAFI
A 7 

Caderno de 
trabalhos 
práticos 

7.º Luísa Ucha da 
Silva 
Maria José Maya 
Palmira Gabriel 
Teresa Falcão 

Texto 
Editora 

1ª 
1995 

Ausente 
Presente 
117-125 

EUROPA, 
UM ESPAÇO 

DE 
ENCONTRO 

Guião do 
professor 

7.º Clara Brandão 
Francisco Ferreira  
João Ferrão 
 
Retiraria… 

Editorial 
O livro 

1ª 
1997 

Ausente 
 
 
 

Presente 
Eurowin 

A EUROPA 
EM 

CONTRAST
E 
 

Livro do 
professor 

 
Atlas de aula 

7.º Isabel José Ribeiro 
Madalena Costa 
Mª Eduarda 
Carrapa 

Areal 
Editores 

1ª 
1998 

Ausente 
 
 

Presente 
(cartografia de 
dados, pág. 24) 

 
Presente em todo 

o conteúdo)  
GEOGRAFI

A 
7 

7.º Maria Helena 
Gualberto 
Mª Lídia F. de 
Sousa 
 
 

Editorial 
O Livro 

1ª 
1997 

Ausente 
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GEOGRAFI
A 

7.º Odete Paulo Ramos Porto 
Editora 

1ª 
1998 

Ausente 

O LIVRO 
DA EUROPA 

7.º Mª M. Proença 
Matilde Martins 
 

Plátano 
Editora 

1ª 
1998 

Ausente 

GEO SETE –
Livro do 
Professor 

7.º Raquel Mota 
João Atanásio  
 

Plátano 
Editora 

1ª 
1998 

Presente 
Pág. 20 

G9 9.º Mª João M. 
Ferreira 

Areal 
Editores 

1ª 
1994 

Ausente 

O NOSSO 
MUNDO 

9.º Fátima Mendes 
Mª Manuela 
Proença 
Matilde Martins 
Teresa Victória 

Plátano 
Editora 

2ª 
1994 

Ausente 

UMA 
TERRA 
VÁRIOS 

MUNDOS 

9.º Mª Aurora Pereira 
Manuela M. Pinto 

Edições 
Contrapon
to 

2ª 
1994 

Presente 
Cartografia de 

dados 
PcGlobe 

GEOFICHAS 
9 

CADERNO1 
E 2 

9.º Helena N. Pimentel 
Inês N. Santos 
Manuela P. de V. 
Teresa Valério 

Areal 
Editores 

1ª 
1995 

Presente 

GEO 9 
 

9.º Raquel Mota 
João Atanásio 

Plátano 
Editora 

1ª 
2000 

Ausente 
 

GEO 9 
 

Caderno de 
Apoio 

9.º Raquel Mota 
Mª José Polido 
João Atanásio 

Plátano 
Editora 

1ª 
1995 

Ausente 
 

Presente  
(cartografia de 
mapas pág.25) 

GEOGRAFI
A 
9 

9.º Maria H. Gualberto 
Mª Lídia F. de 
Sousa 
 

Editorial 
O Livro 

1ª 
1996 

Ausente 

GEOGRAFI
A 

9.º  João Antunes Plátano 
Editora 

1ª  
1997 

Ausente 

O MUNDO  
Contrastes e 
Mutações 

9.º José A. Baptista Universitá
ria Editora 

4ª 
1997 

Ausente 

GEOGRAFI
A 9 

9.º Carlos Duarte 
Ester Duarte 
Luz H. Marques 
Natália Aguiar 

Texto 
Editora 

1ª 
1997 

Ausente 

O MUNDO 
EM 

CONTRAST
E 

Manual 

9.º Isabel José Ribeiro 
Madalena Costa 
Mª Eduarda 
Carrapa 

Areal 
Editores 

1ª 
1997 

Ausente 
 
 

O MUNDO 
EM 

CONTRAST
E 

Caderno de 
actividades 

 

9.º Isabel José Ribeiro 
Madalena Costa 
Mª Eduarda 
Carrapa 

Areal 
Editores 

1ª 
1997 

Presente 
(cartografia de 

mapas pág. 11 e 
21) 
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GEOGRAFI
A 

9.º Énio Semedo 
José Queiroz 

Porto 
Editora 

1ª 
1997 

Ausente 

GEOGRAFI
A 

9.º  Raul Castelão 
Mª J. Matos 

Constânci
a Editora 

1ª 
1999 

Presente 
Pág. 63 

GEOGRAFI
A 

9.º  Odete P. Ramos 
Mª José Saramago 

Porto 
Editora 

1ª 
2000 

Ausente 

VIAGENS 9.º Arinda Rodrigues 
João Coelho 

Texto 
Editores 

1ª 
2000 

Ausente 

 

5. Manuais consultados e publicados a partir de 2002 

                                  FICHAS DE ACTIVIDADE OU DE APOIO 

NOME DO 
MANUAL 

TIPO DE 
BROCHURA 

AUTORES EDITORA Nº DE 
EDIÇÃO 

E 
DATA 

REFERÊNCIA 
AOS SIG 

A TERRA: 
ESTUDOS E 

REPRESENTAÇÕ
ES 

 

MANUAL Ana Isabel 
M. 

José A. B. 
Julieta C. B. 

Didáctica 
Editora 

1ª 
2002 

Ausente 
Exploração de 

imagem de 
satélite 

GEO  
A TERRA: 

ESTUDOS E 
REPRESENTAÇÕ

ES 

MANUAL Fernando 
Santos 

Francisco 
Lopes 

 

Edições 
ASA 

1ª 
2002 

Ausente 
Fotografia 
aérea e de 

satélite 

MANUAL Ausente 
 

Fotografia 
aérea 

GUIA DO 
PROFESSO

R 

Mapas mudos 
dos vários 
continentes 

GEO 
ATLAS 

 

GEO 
A TERRA: 

ESTUDOS E 
REPRESENTAÇÕ

ES 
 

GEO 
TÉCNICAS 

Raquel Mota 
João 
Atanásio 

Plátano 
Editora 

1ª 
2002 

Pàg. 19 
Representação 
cartográfica 

FAZER 
GEOGRAFIA 

A TERRA: 
ESTUDOS E 

REPRESENTAÇÕ
ES 

MANUAL Ana Gomes 
Anabela 
Boto 

Porto 
Editora 

1ª 
2002 

Ausente 

PARA LER O 
MUNDO 

A TERRA: 
ESTUDOS E 

REPRESENTAÇÕ
ES 

MANUAL Odete Sousa 
Martins 

Lisboa 
Editora 

1ª  
2002 

Ausente 

CONTRASTES 
A TERRA: 

ESTUDOS E 

CADERNO 
DE 

ACTIVIDA

Isabel J. 
Ribeiro 

Madalena 

Areal 
Editores 

1º 
2002 

Elaboração de 
fichas de atlas 
Págs. 9, 13, 14, 
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REPRESENTAÇÕ
ES 

DES Costa 
Mª E. 

Carrapa 

20, 35, 38 
Mapas mudos 
de Portugal, 

Europa e 
Mundo 

 
GEO AVENTURA 

A TERRA: 
ESTUDOS E 

REPRESENTAÇÕ
ES 

MANUAL Mª M. 
Proença 
Matilde 
Martins 
 

Plátano 
Editora 

1ª 
2002 

Ausente 

OBJECTIVAMEN
-TE 

A TERRA: 
ESTUDOS E 

REPRESENTAÇÕ
ES 

 

MANUAL José Lobo 
Luísa 
Carvalhinho 
Luís Madeira 

Editorial 
O Livro 

1ª  
2002 

Ausente 
Fotografia aére 

e de satélite 

A TERRA: 
ESTUDOS E 

REPRESENTAÇÕ
ES 

MANUAL Luísa U. da 
S. 

Ana C. C. 
Conceição C. 

F. 
 

Porto 
Editora 

1ª 
2002 

Presente 
“Papel das 

novas 
tecnologias na 
cartografia” 
Sistemas de 
informação 

geográfica “ o 
que é um SIG” 
“como se faz 

um SIG” 
Referência ao 
SNIG “ O País 
visto do Céu” 

Fotografia 
aérea, satélite 
Referência às 
características 
dos  satélites e 
endereços na 
Internet para 
aceder a mais 
imagens de 

satélites 
A TERRA: 

ESTUDOS E 
REPRESENTAÇÕ

ES 

MANUAL Jorge Lemos Plátano 
Editora 

1ª 
2002 

Ausente 

NOVAS 
VIAGENS 

MATERIAL 
FOTOCOPI

ÁVEL 

Arinda 
Coelho 

João Coelho 

Texto 
Editora 

1ª 
2002 

Construção de 
mapas 

ASSIMETRIAS 
A TERRA: 

ESTUDOS E 
REPRESENTAÇÕ

ES 
 

MANUAL Ana 
Fernandes 

Ermelinda C. 
Mª Edite B. 

Porto 
Editora 

1ª 
2002 

Ausente 
Mapas mudos 
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MANUAL 
 

 7 
COORDENADAS 

 A TERRA 
ESTUDOS E 

REPRES. 
MINI-

ATLAS 

José S. Lobo 
Maria  

Mesquita 
 
 

 

Texto 
Editores 

1ª 
2006 

Ausente 
Mapas mudos 

FAZER 
GEOGRAFIA 

A TERRA 
ESTUDOS E 

REPRES. 

MANUAL Ana Gomes 
Anabela 

Boto 

Porto 
Editora 

1ª 
2006 

Ausente 
Mapas mudos 

 CADERNO 
DE 

ACTIVIDA
DES 

   Construção de 
mapas 

GEO 
A  TERRA 

ESTUDOS E 
REPRES. 

MANUAL Raquel Mota Plátano 
Editora 

1ª 
2006 

Ausente 
Imagens de 
satélite e aéreas 
Mapas mudos 

MANUAL Arinda R. 
João Coelho 

Texto 
Editores 

1ª 
2006 

Ausente 
Apresenta o 

SNIG – Faz o 
teu próprio 

mapa 
Imagens aéreas 

e de satélite 
GPS 

VIAGENS 
A TERRA 

ESTUDOS E 
REPRESENTAÇÕ

ES 

CADERNO 
DE 

ACTIVIDA
DES 

   Mapas para 
pintar que as 
divisórias e 

identificação 
dos principais 

tipos de climas, 
vegetação e 

relevo 
A TERRA 

ESTUDOS E 
REPRESENTAÇÕ

ES 

MANUAL Cristina D. 
Jorge Lemos 

Telma 
Canavilhas 

Plátano 
Editores 

1ª 
2006 

Presente 
O que são os 

SIG? 
Imagens de 

satélite 
Fotografias 

aéreas 
MANUAL 

 
 
 
 
 

À DESCOBERTA 
A TERRA 

ESTUDOS E 
REPRESENTAÇÕ

ES 

ATLAS 
ESCOLAR 

Mª João 
Matos 
Raul 
Castelão 

Santillana 1ª 
2006 

 

Presente 
O que são os 

SIG? 
Imagem de 

satélite 
Fotografia 

aérea 
GPS 

ASSIMETRIAS MANUAL Ana 
Fernandes 

Ermelinda C. 
Mª Edite B. 

Porto 
Editora 

1ª 
2006 

Ausente 
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6. Lista de alguns cursos realizados em Portugal sobre SIG entre 

2001 e 2006 

 

Institutos/ 
Universidades 

Tipo de formação 

Formandos 
docentes de 

Geografia (EB e 
ES) 

Situação em 2006/07 

Instituto 
Superior 
Técnico 

Mestrado 
1ª Edição: 1996/97 

Nenhum 
Reestruturação para: 

“Diploma de Formação 
avançada em SIG” 

Escola Superior 
de Tecnologia –
Universidade de 
Trás-os-Montes 

Mestrado em Sistemas 
da Informação 

Geográfica 
1ª Edição : 2005/06 

Valor 
desconhecido 

Decorre a 2ª Edição 

Universidade 
Atlântica 

Pós-graduação em SIG 
1ª Edição: 2000/01 

Nenhum 
Não leccionado a partir de 

2005/06 
Universidade 
Lusófona de 

Humanidades e 
Tecnologias 

Pós-Graduação em SIG 
Valor 

desconhecido 
Não leccionado 

Universidade 
Independente 

Pós-graduação “II 
Curso em Sistemas de 
Informação Geográfica 
(SIG)”1ª Edição: Out. 

2004 

Nenhum Valor desconhecido 

Escola Superior 
Agrária de 

Castelo Branco 

Pós-graduação em SIG 
1ª Edição: 2005/06 

Nenhum Decorre a 2ª Edição 

ISEGI 
Mestrado em C&SIG 
1ª Edição em 2000/01 

3/4 (um 
conclusão) 

Decorre a 6ª Edição 

Associação de 
Professores de 

Geografia 

Acções de Formação 
em SIG I e SIGII 

1ª Edição: 2003 (25h) 
170 

Última Acção creditada e 
financiada em Nov. de 2006. 
Maio e Nov. de 2007 estão 
previstos Acções em SIG e 
SIGII creditadas mas não 
financiadas 

 
Fonte: Inquéritos realizados junto dos estabelecimentos de ensino superior e CFOR 
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7. Lista de fabricantes de software SIG que oferecem formação de 

treino do software 

 
Fabricantes de 

software 
Software para o ensino  Formandos docentes 

de Geografia do EB 
ou ES 

Micrograft® Exclusivo para o ensino 
superior 

Nenhum 
 

ESRI® Programas para o EB, ES e 
ensino superior 

1 

Intergraft® Exclusivo para o ensino 
superior 

MapInfo® Ausente 

Nenhum 
 

 
Fonte: Empresas inquiridas 

 

8. Dissertações de mestrado do Curso C&SIG que relacionam os 

SIG com o ensino 

 
 

Título Data Autor 

 
“A Transposição de Investigação 
Resultante das Teses de Mestrado e 
Doutoramento para os Programas 
Curriculares do Ensino Secundário: O 
Caso das Novas Tecnologias” 
 

 
21-12-2006 

Mª Leonor de Vasconcelos 
Gracias dos Santos 

 
“Modelos de desenvolvimento de 
Curricula em Estudos Pós-Graduados em 
Ciência e Sistemas de Informação 
geográfica” 
 

30-10-2006 
Paula Curvelo da Silva 
Campos Alves 

 
“Potencial Didáctico dos Sistemas de 
Informação Geográfica no Ensino da 
Geografia” 
 

12-05-2006 Nuno Filipe Gomes 

 
“Concepção de Curricula em Análise 
Espacial para o Terceiro Ciclo do Ensino 
Básico” 
 

11-11-2005 
Madalena Galvão de Melo 
e Mota 

 
Fonte:www.ISEGI.unl.pt/Cursos/Mestrados/CSIG/Dissertacoes.asp 



 123 

9. Lista das Acções de Formação em SIG promovidas pelo CFOR 

 
 

Designação 

da acção 
Locais da realização Data 

N.º de 

formandos 

Outubro – 2003 
Novembro – 2003 
Novembro -2003 

Março – 2004 
SIG GEOPOINT – Lisboa 

Novembro – 2004 

80 

Maio – 2005 
Novembro – 2005 

SIG II – 
Análise 

Vectorial 
GEOPOINT – Lisboa 

Novembro – 2006 
52 

Escola S. João de Deus – 
Faro 

Julho – 2004 19 

Escola EB 2/3 Cidade de 
Castelo Branco – C. B. 

Outubro – 2004 18 SIG  

Escola S. R. Santa Isabel -
Estremoz 

Março 2004 15 

SIG II – 
Análise 

Vectorial 

Escola Secundária Vila. Real 
de St.º António 

Novembro -2005 15 

             
Fonte: CFOR, 2007 

 

10. Principais dificuldades sentidas na concretização das práticas 

educativas apoiadas nos SIG 

 
Dificuldades para o docente  % 

 
Dificuldades para os alunos % 

 
Insuficiência de formação 
 33,33 

Software em inglês 

Obtenção de software junto da 
ESRI 15,38 

Diferentes graus de destreza na 
sala de aula 

Programas desarticulados da 
realidade do ensino secundário 
Concorrência de outras disciplinas 
técnicas  
As acções de formação 
localizadas num único local  
Falta de tempo da componente 
individual de trabalho 
Falta de meios financeiros e 
materiais 

6,66 
(cada 
item) 

 

Insuficiente preparação dos 
alunos 

33,33 
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11. Factores apresentados pelos docentes indispensáveis para que 

os SIG sejam melhor implementados nas escolas 

 
 

O que deverá ser alterado para que os SIG possam ser implementados com maior 
eficácia nas práticas escolares do ensino da Geografia ? 

Itens % 
Aumento da formação de professores 
 38,46 

Diminuição da extensão dos programas 
Maior divulgação 
Maior acessibilidade a este tipo de formação 
Software em português  
Dotar as salas de aula com equipamento 
necessário 
Aumentar a componente de trabalho 
individual 
Apoiar as escolas como  entidades formadoras 
e não como entidades produtoras 

7,69 
(cada item) 

 
 
 
 

12. Perspectivas futuras de projectos individuais apresentadas 

pelos docentes 

 
 
 

Quais as perspectivas actuais de desenvolvimento de projectos individuais ou 

colectivos de formação com recursos aos SIG? 

Itens N.º de docentes 

Realização de uma Pós-graduação em Detecção 

Remota e SIG 

2 

Más 10 
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13. Domínios onde os SIG podem dar um maior contributo para o 

ensino da Geografia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em que domínio os SIG podem dar um contributo mais relevante no âmbito do 

Ensino da Geografia? 

Itens % 

Análise espacial (local e regional) e a 

intervenção no território 

26,66 

Currículo do Ensino da Geografia desde o 7.º 

ano ao 12.º anos 

26,66 

Reforçar positivamente a componente atitudinal 

do aluno 

13,33 

Diversificar a leccionação dos temas e dos 

conteúdos 

13,33 

Analisar em conjuntos conteúdos de diversos 

temas 

13,33 

Reforçar a assimilação correcta das 

competências definidas 

13,33 

Desenvolver o trabalhos de “Estudo de Casos” 13,33 

Cartografia digital 6,66 



 126 

14. Títulos das comunicações apresentadas nos II e III Congressos 

Ibérico da Didáctica da Geografia (2005 e 2006) 

 
II CONGRESSO IBÉRICO DA 

DIDÁCTICA DA GEOGRAFIA “ 
ENSINAR GEOGRAFIA NA 

SOCIEDADE DO 
CONHECIMENTO” 

LISBOA, 2005 
 

III CONGRESSO IBÉRICO DA 
DIDÁCTICA DA GEOGRAFIA “ 

CULTURA GEOGRÁFICA Y 
EDUCACACIÓN CIUDADANA” 

ALMAGRO, ESPANHA 2006 

 
Materiais didácticos para o ensino da 
Geografia com os SIG ( Madalena 
Mota) 

 
O meu Atlas de aula Digital. Os SIG no 
apoio à construção de mapas no 
currículo da Geografia do 3.º Ciclo 
(Anabela David e Manuela Costa) 

 
El uso didáctico de la cartografia 
digital (SIG) como instrumento de 
análisis del paisagem y desarrolo de 
valores ambientales (Óscar Jerez 
Garcia e Lorenzo Sánchez López) 

 
Los sistemas de información geográfica 
de titularidad municipal y su utilidad 
didáctica 
(Joaquim Saúl Marchante et al.) 

  
La utilidad de los SIG existentes en 
Internet para el conocimiento territotial 
(Maria Jesús Marrón Gaite) 
 

  
Nuevas tecnologias aplicadas a la 
didáctica de la Geografia: el ejemplo de 
Google Earth (Rafael de Miguel 
González) 

  
Consideraciones didácticas com SIG. 
Modelos médio ambientales 
susceptibles de ser desarrolados en el 
aula. (Francisco Manuel Garcia 
Clemente) 

  
Las TIC e SIG como recurso didáctico 
para la Geografia. Una experiência de 
formatión en las “Aulas Tecnológicas” 
de Extremadura. ( Jorge Gozalo 
González) 
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15. Exemplo de um Guião do Professor inserido no VCT – Meio 

Natural, Clima e formações vegetais  

 
Ficheiro Guião_professor_aula2 
 

     Guião do 
Professor 

 

 
Meio Natural 

 
     A distribuição da temperatura média 

anual 
  

Aula 2 
 

Competências essenciais  

 

• Reconhecer os principais factores climáticos; 

• Caracterizar a distribuição da temperatura média anual com a latitude; 

• Definir isotérmicas; 

• Construir e interpretar mapas. 

 

Desenvolvimento da aula 

 

Os alunos irão construir um mapa com a distribuição da temperatura anual, em 

Portugal continental e no mundo. 

 

Actividade 1 – Construção do mapa com a distribuição da temperatura 

média anual, em Portugal continental. 

 

1. Utilizando o programa Arcvoyager e os dados do Atlas do Ambiente, os 

alunos irão construir o mapa com a distribuição da temperatura média 

anual em Portugal continental. 

 

2. Os alunos vão elaborar um layout do mapa e, depois, devem inseri-lo, 

como imagem, num ficheiro Word onde o irão interpretar. 
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Actividade 2 – Construção do mapa com a distribuição das temperaturas 

médias anuais, no mundo.  

 

1. Os alunos irão entrar no site do UNEP e seguir os passos necessários para 

a construção de um mapa com a distribuição da temperatura média anual, 

no mundo. Depois, devem seguir os passos indicados na tarefa anterior. 

 

Actividade 3 e 4  -  Análise de cada  um dos mapas construídos. 

 

1. Os alunos importam o layout para um ficheiro do Word e realizam a 

interpretação dos mapas com base num conjunto de questões pré definidas. 

 

Actividade 5 – Realização da avaliação 

 

No final da aula, os alunos fazem dois tipos de avaliação: 

 

� Avaliação formativa – Consiste na resolução de um questionário relativo 

aos conteúdos da aula. Esta avaliação permite ao aluno obter um feed-back 

relativo às competências que adquiriu nos domínios da aquisição e compreensão 

de fenómenos geográficos. Esta avaliação tem carácter meramente formativo, 

funcionando, por isso, como instrumento de auto-regulação do trabalho do aluno. 

 

� Avaliação do desempenho – O aluno auto-avalia o seu desempenho na 

aula no que concerne ao domínio das atitudes e conhecimentos. 

 

Actividades de enriquecimento 

 

Caso os alunos tenham terminado estas tarefas, devem ser convidados a preparar a 

aula seguinte, onde será abordada a distribuição da precipitação. 
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16. Exemplo de um Guião de aula inserido no VCT – Meio 

Natural, Clima e formações vegetais 

 
Ficheiro Guião_aula_2 
 

 
Título da Actividade 

Construção de um mapa com a distribuição da 
temperatura média anual em Portugal Continental  

 
Tarefa 0: Preparar o ambiente de trabalho 

Tempo: 5 min. 

Liga a tua pen ao computador e cria nela uma pasta com a seguinte designação:  

 

Meio_Natural_8A 

 

A designação desta pasta deve conter o nome do tema em estudo, o ano e a turma. 

 

Dentro desta pasta cria uma outra com a seguinte tipologia: 

 

Pedro20_Ana1_aula2 

 

A designação da pasta deve conter o nome e o número de cada um dos alunos que 

trabalham no mesmo computador. Depois, deve haver uma referência ao número 

da aula. 

 

No começo de cada uma das aulas, deves criar uma pasta idêntica a esta, alterando 

apenas o número da aula. 
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Tarefa 1: Procurar e descarregar dados 

Tempo: 10 min. 

Para a construção de um mapa, a primeira tarefa é procurar os dados 

necessários. Neste caso, pretende-se construir um mapa com a distribuição da 

temperatura média  anual  para Portugal. 

 

Observação: Todas as palavras a negrito e sublinhadas são conceitos que 

deves saber. Para tal, deves procurar o seu significado e registá-lo no teu 

caderno. 

 

O site do Instituto do Ambiente possui dados no Atlas do Ambiente que podemos 

utilizar. Esses dados estão no formato ZIP pelo que será necessário proceder à sua 

descompactação. 

Os dados podem ser procurados no seguinte endereço electrónico:  

http://www.iambiente.pt/atlas/dl/download.jsp?zona=continente&grupo=&tema=c

_temperatura  

Se não conseguires aceder à Internet, carrega no botão direito do rato sobre este 

ícone e abre a hiperligação. O ficheiro é de fonte segura, pelo que deves abrir e 

extrair os dados para o disco D/ do computador. 

 

Dados para Portugal 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados_Temp.
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Tarefa 2: Visualizar a aula e proceder à realização do mapa com a 

distribuição da temperatura média, em Portugal, no período entre 

1931 e 1960. 

Tempo: 20 min. 

O seguinte ficheiro irá demonstrar como deves proceder para a realização do teu 

mapa.  

Acompanha a aula, primeiro em conjunto com a turma através do projector de 

vídeo e, depois, podes aceder, individualmente, à aula as vezes que quiseres.  

Distribuição_tempera
turas1.html  

Construção do mapa com a distribuição da temperatura média anual, em 

Portugal. 

Constrói agora o teu mapa.  

 
Tarefa 3: Construção do mapa com a distribuição da temperatura  

média anual para o Mundo. 

Tempo: 10 min. 

 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNEP) dispõe de um 

site com vários dados a nível mundial. Podemos escolher dados relacionados com 

um determinado tema para um ano ou conjunto de anos ou escolher os dados já 

cartografados num mapa. Os valores da temperatura média anual encontram-se 

protegidos, pelo que iremos gravar o mapa já concluído para tua pasta.  

Abre a hiperligação do site da UNEP. 

  Dados da temperatura média anual  http://geodata.grid.unep.ch/     

Visualiza esta aula para a construção do mapa.  

Construção do mapa com a distribuição da temperatura média anual 

Distribuição_temp_M
undo1.html  
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Tarefa 4: Construção da ficha do Atlas Digital_Portugal 

Tempo: 10 min. 

Abre o ficheiro Atlas Digital_Portugal.doc que se encontra no slide da aula 2.  

Insere a imagem do mapa de Portugal com a distribuição da temperatura média 

anual e completa a análise do mapa.  

Fica a saber o que é um Atlas   

 
 

Tarefa 5: Construção das fichas do Atlas Digital_Mundo 

Tempo: 10 min. 

Abre o ficheiro Atlas Digital_Mundo.doc que se encontra no slide da aula 2.  

Insere a imagem do mapa do Mundo com a distribuição da temperatura média 

anual do Mundo e completa a análise do mapa. 

 
 

Tarefa 6: Saber mais 

Tempo : 15 

Visualiza este PowerPoint e investiga.  

Porque neva, frequentemente, no Inverno em Nova Iorque e não em Lisboa, 

sabendo que as duas cidades ficam à mesma Latitude e junto ao Litoral? 

Central Park e 
Parque de Monsanto.ppp.pps 

Procura uma explicação apoiada na influência das correntes marítimas e 

massas de ar. 

(Coloca aqui a tua explicação – máx. 50 palavras) 

Relaciona o movimento de translação da Terra e a obliquidade dos raios solares 

com a diminuição da temperatura do Equador para os Pólos. 

 Visiona primeiro o vídeo “O nosso lugar no Universo” em 

http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/atlasescolar/apresentacoes/universo.swf 
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Tarefa 7: Realização da ficha da avaliação formativa  

Tempo: Livre 

Abre o ficheiro Testa os teus conhecimentos que se encontra no PowerPoint  

O Meio_Natural, Clima e formações vegetais e no slide da aula_2. 

  

Realiza a avaliação formativa. Podes consultar o teu livro de Geografia ou o teu 

caderno e realizar o teste o nº de vezes que quiseres. Tenta obter no mínimo 70 

pontos.  

 
Tarefa 8: Realização da ficha de auto-avaliação 

Tempo: Livre 

Abre o ficheiro Auto-avaliação que se encontra no PowerPoint O Meio_Natural e 

no slide da aula 2.  

Verifica o que conseguiste aprender e como foi o teu desempenho na aula.  

 
.  
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17. Exemplo de um ficheiro html embebido no Guião da aula  

 
 
Ficheiro Aula2_ distribuição_temperaturas.swf – Contem a gravação dos 

procedimentos a executar para a construção dos mapas temáticos no 

ArcVoyager 
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18. Exemplo de uma ficha do Atlas de Portugal embebida no VCT – 

Meio Natural, Clima e formações vegetais 

 
Ficheiro Atlas_Digital_Portugal_aula2 
 

O MEU ATLAS DIGITALO MEU ATLAS DIGITALO MEU ATLAS DIGITALO MEU ATLAS DIGITAL    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Neste espaço insere o teu mapa  
                                            (Distribuição anual da temperatura média) 
 
 
 
 
Completa:  
 
 A observação do mapa da figura 1 permite concluir que a distribuição 

espacial da temperatura média anual em Portugal continental aumenta de 

______________ para ___________________ e do __________________para o 

_____________________.  

Esta distribuição está relacionada com a influencia exercida pelo 

_________________________, o qual desempenha nas regiões do ____________ 

uma acção moderadora e com o _____________ da latitude que faz com que a 

obliquidade dos raios solares seja maior e a quantidade de energia solar recebida, 

no Norte, seja menor, logo as temperaturas são mais __________. Outro factor 

climático que influencia a distribuição da temperatura é a _________________. 

Esta contribui para que todas as regiões de ____________ altitudes apresentem 

temperaturas médias mais baixas como, por exemplo, todas as povoações da Serra 

da _________________.  
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19. Exemplo de uma ficha do Atlas Digital de Portugal realizada 

pelos alunos e embebida no VCT – Meio Natural, Clima e 

formações vegetais 

 
Ficheiro  Atlas_Digital_Portugal_aula 2 
 

O MEU ATLAS O MEU ATLAS O MEU ATLAS O MEU ATLAS DIGITALDIGITALDIGITALDIGITAL    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

A observação do mapa da figura 1 permite concluir que a distribuição espacial da 

temperatura média anual em Portugal continental aumenta de Norte para Sul e do 

Litoral para o Interior.  

Esta distribuição está relacionada com a influencia exercida pelo relevo, o qual 

desempenha nas regiões do Norte uma acção moderadora e com o aumento da 

latitude que faz com que a obliquidade dos raios solares seja maior e a quantidade 

de energia solar recebida, no Norte, seja menor, logo as temperaturas são mais 

baixas. Outro factor climático que influencia a distribuição da temperatura é a 

altitude. Esta contribui para que todas as regiões de grandes altitudes apresentem 

temperaturas médias mais baixas como, por exemplo, todas as povoações da Serra 

da Estrela.  
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20. Exemplo de uma questão da ficha de avaliação formativa 

embebida no VCT – Meio Natural, Clima e formações vegetais 

 
Ficheiro Avaliação_formativa_aula2 
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21. Exemplo de uma ficha de auto-avaliação embebida no VCT – 

Meio Natural, Clima e formações vegetais 

 
Ficheiro Auto-Avaliação_aula2 

 

       Avaliação do 
desempenho na actividade 

 

 
Meio Natural  

Aula 2-Distribuição da 
precipitação 

 
Nome:________________________________________Nº____Tº__Data: 
_______        
Actividade – Interpretação de cada um dos mapas  
 
Verifica se és capaz de: 

- Reconhecer a distribuição das isotérmicas em Portugal   

- Identificar as regiões mais quentes e frias do planeta  

- Explicar a distribuição da temperatura com a latitude  

 
Actividade – Construção dos mapas 
 
Explora as potencialidades do Arcvoyager e verifica se és capaz de: 
 

- Abrir o programa   

- Procurar os dados  

- Alterar a legenda do mapa  

- Adicionar a classificação dos dados  

- Identificar o tema do mapa  

- Inserir os elementos fundamentais do mapa  

- Exportar o mapa  
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Ao longo desta aula: 
 

S
em

pr
e 

M
ui

ta
s 

 
ve

ze
s 

A
lg

um
as

  
ve

ze
s 

N
un

ca
 

- Cumpri as regras de comportamento 
estabelecidas. 

    

- Interagi adequadamente com o(s) colega(s).     
- Contribuí para o enriquecimento da aula (fiz 

sugestões e/ou críticas construtivas). 
    

- Realizei as tarefas que me foram indicadas.     

- Fui autónomo/a na gestão das actividades.      

- Senti necessidade de pedir ajuda e/ou 
esclarecimentos.  

    

- Geri adequadamente o meu tempo.     

- Avaliei criticamente o meu trabalho.     

- As actividades agradaram-me.     

 
 
Se já acabaste… – Aprofunda os teus conhecimentos sobre a translação da 
Terra e a variação anual da temperatura (Página 15 do teu manual) 
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Idades 8ºB

71%

29%
0%

Idades 8ºC

67%

0%11%

22%

Idades 8ºE

29%

42%

29%
0%0%

22. Caracterização das turmas segundo a idade dos alunos 
 
 
 
 
 

Idades 8ºA
16 anos

7%14 anos
29%

13 anos
64%

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idades 8ºD

34%

33%

0%0%15 anos
33%
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23. Caracterização das turmas segundo o número de alunos 

envolvidos 
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                       Turmas experimentais  
 
             Turmas de controlo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turmas com alunos do 
Ensino Especial 
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24. Percentagem de alunos que já reprovou e a qualidade do 

sucesso   

 
 
 
 
 
 

 8ºA e 8ºB

7%

93%
Sim Não

 8ºC

22%

78%

 
 8ºD

33%

67%

 8ºE

57%

43%

 
  

Qualidade do 
sucesso 

(% de alunos 
que transitaria) 

8ºA 8ºB 8ºC 8ºD 8ºE Média 8º ano 

1º Período 70 55 61 62 56 61 

2º Período 70 68 67 71 72 70 

  
Fonte dos dados: Escola EB 2/3 Cidade de Castelo Branco 
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25. Expectativas dos alunos face aos estudos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Tenciono deixar os
estudos quando
fizer o 9º ano

Deixo os estudos
quando fizer 15
anos
Já reprovei muitas
vezes e não tenho
expectativas

Quero concluir uma
licenciatura

Quero concluir até
ao secundário

Realizar um curso
profissional

Quero ir trabalhar o
mais rápido possível

 8ºA 0%0%0%

54%
23%

23%

 8ºB 7% 0%0%

65%

14%

14% 0%

 8ºC
0%0%0%

62%13%

25% 0%

 8ºD

0%0%0%

27%46%

27%
0%

0

8ºE

33%

0%0%

67%

0%0%0%

0
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26. Disciplinas onde os alunos sentem mais dificuldades 

 8ºA
6%

17%

27%
17%

22%

11%

17%

L.Portuguesa
Matemática
Inglês
Ciências Naturais
Ciências Físico-Químicas
História
Geografia
Outra disciplina

 8ºB

18%

14%

21%7%
7%

26%
7%

0

 8ºC

6%

25%

25%0%13%

25%

6%
0%

0

 8ºD

25%

13%

25%

37%

 8ºE

6%
18%

12%

35%

29%
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27. Avaliação do projecto no que respeita a critérios 

comportamentais  
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28. Avaliação do projecto no que respeita à estrutura do VCT 
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29. Avaliação do projecto no que respeita à construção de mapas 

temáticos no ArcVoyager 
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O facto de ter construído os mapas no ArcVoyager 
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30. Avaliação do projecto no que respeita à facilidade da 

aprendizagem 
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31. Avaliação do projecto no que respeita às dificuldades sentidas 

e alterações a implementar 

 
 

Principais dificuldades 

Procurar os 
dados na 
Internet

2%

Dificuldades 
informáticas

4%

Análise aos 
mapas
15%

Nenhuma
49%

Consultar o 
manual 

1%Utilizar o 
ArcVoyager 
em Inglês e 

construir nele 
os mapas

29%

 
 
 
 

A tarefa que menos gostaste 

Análise aos 
mapas
22%

Avaliação 
formativa

2%

Nenhuma
65%

Consultar o 
manual 

5%

Tarefa " 
Saber mais"

4%

Procurar os 
dados na 
Internet

2%
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Alterações ao projecto 

Disponibilizar 
mais tempo

12%

Retirar a análise 
aos mapas;

Não procurar 
dados;

Construir mapas 
da região;

4%

Nenhuma 
alteração

62%

Projecto com 
menos aulas e 
menos tarefas

9%

ArcVoyager em 
Português

6%

Região em 
estudo; 

Mais professores 
na sala de aula

6%

Construir mais 
mapas

2%
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32. Apresentação de três CD-ROM com os VCT’s (Virtual 

Classroom Tour) descritos no Capítulo 5 

 

32.1 VCT – Círculos de referência da Terra e Europa Política 
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32.2 CD-ROM do aluno VCT – Meio Natural, Clima e formações vegetais  
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32.3 CD-ROM do professor VCT – Meio Natural, Clima e formações vegetais  
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CD-ROM com propostas de resolução das fichas do Atlas Digital_Portugal e 

Atlas Digital_Mundo) 
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