
 

 1 

   

Plano de Capacitação Digital dos Docentes 

Módulo 6 - Tema 2 | Desenvolvimento de materiais pedagógicos 
(recursos educativos digitais)  
 

Autores: José Luís Ramos, Nuno Dorotea, Rui Gonçalo Espadeiro 
 
 

INTRODUÇÃO .............................................................................................................................. 2 

CONCEITOS ENVOLVIDOS NA TEMÁTICA DOS RECURSOS EDUCATIVOS DIGITAIS ............................... 4 

CRIAÇÃO DE RECURSOS EDUCATIVOS DIGITAIS .............................................................................. 5 

SELEÇÃO E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS EDUCATIVOS DIGITAIS ......................................................... 7 

ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS EDUCATIVOS DIGITAIS ............................................. 8 

AVALIAÇÃO DE RECURSOS EDUCATIVOS DIGITAIS .......................................................................... 9 

Critérios gerais de qualidade dos recursos educativos digitais.......................................... 10 

Qualidade dos recursos educativos digitais ....................................................................... 13 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................ 15 

  



 

 2 

Introdução  
 
Os professores e os educadores precisam de meios e de recursos de qualidade 

que os ajudem a satisfazer as necessidades de ensino, de avaliação e de 

desenvolvimento profissional, num mundo tecnologicamente cada vez mais 

avançado e complexo. A utilização de recursos educativos na escola e na sala 

de aula implica, por isso, a existência de uma cadeia ou sequência de processos 

que correspondam a diferentes fases, desde a conceção e a criação dos 

recursos, à sua utilização por professores e por alunos em contexto de 

aprendizagem e, finalmente, à avaliação dos resultados de aprendizagem.  

De acordo com o DigCompEdu, “os educadores têm ao seu dispor uma 

variedade de recursos digitais (educativos) que podem utilizar no ensino. Uma 

das competências-chave que qualquer educador precisa de desenvolver é 

aceitar essa variedade, para identificar eficazmente os recursos que melhor se 

adequam aos seus objetivos de aprendizagem, grupo de aprendentes e estilo de 

ensino; para estruturar a riqueza de materiais, estabelecer ligações e modificar, 

adicionar e desenvolver recursos digitais para apoiar a sua prática. Ao mesmo 

tempo, precisam de ter consciência de como usar e gerir conteúdo digital de 

forma responsável. Devem respeitar as regras de direitos de autor quando 

utilizam, modificam e partilham recursos e proteger conteúdo e dados sensíveis, 

tais como exames ou as classificações dos aprendentes em formato digital” 

(p.20). 

Os recursos educativos digitais ocupam, por isso, uma função importante no 

quadro de referência DigComEdu. A área dos recursos digitais, em articulação 

com as restantes áreas, está desenhada para assegurar que os professores e 

educadores possam desenvolver as competências necessárias para usar, criar 

e partilhar recursos educativos digitais de forma efetiva e responsável, ajudando-

os a selecionar, criar e adaptar recursos digitais de modo a que se adequem ao 

objetivo de aprendizagem e ao nível de competência do grupo de aprendentes e 

ainda a selecionar, criar e adaptar recursos digitais para capacitar os 

aprendentes.  

Neste sentido, os professores e educadores irão poder tornar os recursos 

acessíveis a todos os aprendentes; prever percursos de aprendizagem 
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diferentes e personalizados; e irão conceber os recursos de forma a envolver e 

empenhar ativamente todos os aprendentes bem como usar fontes e recursos 

digitais para desenvolvimento profissional contínuo. 

O DigCompEdu implica que os professores aprendam, adquiram e desenvolvam 

três competências essenciais relacionadas com os recursos educativos digitais:  

1. Seleção 

Identificar, avaliar e selecionar recursos digitais para o ensino e 

aprendizagem. Ter em consideração o objetivo específico de 

aprendizagem, o contexto, a abordagem pedagógica e o grupo de 

aprendentes, ao selecionar recursos digitais e planificar a sua utilização. 

2. Criação e modificação 

Modificar e desenvolver recursos existentes com licença aberta e outros 

recursos onde tal é permitido. Criar ou cocriar novos recursos educativos 

digitais. Ter em consideração o objetivo específico de aprendizagem, o 

contexto, a abordagem pedagógica e o grupo de aprendentes, ao 

selecionar recursos digitais e planificar a sua utilização. 

3. Gestão, proteção e partilha  

Organizar conteúdo digital e disponibilizá-lo aos aprendentes, 

encarregados de educação e outros educadores. Proteger eficazmente 

conteúdo digital sensível. Respeitar e aplicar corretamente regras de 

privacidade e de direitos de autor. Compreender a utilização e criação de 

licenças abertas e de recursos educativos abertos, incluindo a sua 

atribuição apropriada (Fonte: DigCompEdu).  

 

«O pensamento tradicional sobre recursos digitais para aprender como um 

substituto para professores e livros não é nada útil para a educação de hoje: 

multimédia no ensino, tutoriais baseados em computador, ensino baseado no 

computador, ensino programado, objetos de aprendizagem reutilizáveis, etc., 

todos assumem que a aprendizagem ocorre quando os alunos estão expostos a 

informações no ecrã de um dispositivo ou computador (...).  Na verdade, não é 

evidente que esta abordagem seja efetiva, exceto em cenários onde os 

professores não estarão disponíveis para os alunos, como programas de ensino 

à distância (...). No entanto, tal compreensão do papel dos recursos digitais 
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relativamente aos aprendentes entendido como um recipiente ou contentor de 

conteúdo ou de informação parece ser amplamente aceite, mesmo no contexto 

da educação formal e na formação» (Churchill, 2017).  

Podemos hoje em dia encontrar uma grande quantidade de recursos digitais e 

ter uma noção completa de todos estes recursos representa um desafio. 

Deixamos alguns exemplos do que podem ser recursos educativos digitais: 

fotografias, ilustrações, linhas do tempo; pinturas e desenhos; desenhos 

animados; gráficos, fluxogramas, diagramas, tabelas, mapas de territórios 

(abstratos e reais), mapas de dados, mapas de metro, caminhos, formatos 

digitais de movimento, histórias digitais, animação e conteúdo de vídeo (iMovie, 

Stop Motion Camera, Frame X Frame, Time Lapse Video, Lapse IT, ); símbolos, 

sinais e ícones; objetos tridimensionais e representações espaciais; 

representações de realidade virtual; manuais digitais, jogos, ambientes virtuais, 

recursos educativos abertos (Europeana, p.ex.), repositórios (Casa das 

Ciências), e-books, jogos digitais sérios, repositórios digitais e outras 

plataformas de conteúdos e recursos. Outros exemplos práticos de plataformas 

de ensino e aprendizagem: Khan Academy, Coursera, Udemy, Merlot, OpenEd, 

Edmodo, Slideshare, etc. Outros recursos de pesquisa e investigação: 

dicionários, enciclopédias e sites de pesquisa, plataformas de conteúdos, 

vídeos, software (apps) entre muitos outros. 

 

Conceitos envolvidos na temática dos recursos educativos digitais  
 

Entende-se, neste contexto, por recurso educativo digital um produto de software 

ou um documento (ou coleção de documentos) em suporte digital que: 

i) Contém, intrinsecamente, finalidades educativas; 

ii) Enquadra-se nas necessidades do sistema educativo português; 

iii) Tem identidade e autonomia relativamente a outros objetos; 

iv) Satisfaz padrões de qualidade previamente definidos.  

 

A definição de recurso digital é, intencionalmente, abrangente e pode incluir 

software educativo e recursos digitais em linha, de uma extensa variedade de 

tipos. 
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Para além do conceito de recurso educativo digital, considera-se indispensável 

referir alguns dos aspetos essenciais do referencial teórico destes recursos, o 

que permitirá o esclarecimento mais detalhado dos processos associados ao 

"ciclo de vida" dos recursos educativos digitais: criar, organizar, usar e avaliar.  

 

Criação de recursos educativos digitais 
 

Os professores e os educadores precisam de meios e de recursos de qualidade 

que os ajudem a satisfazer as necessidades de ensino, de avaliação e de 

desenvolvimento profissional, num mundo tecnologicamente cada vez mais 

avançado e complexo. A utilização de recursos educativos na escola e na sala 

de aula implica, por isso, a existência de uma cadeia ou sequência de processos 

que correspondam a diferentes fases, desde a conceção e a criação dos 

recursos, à sua utilização por professores e por alunos em contexto de 

aprendizagem e, finalmente, à avaliação dos resultados de aprendizagem. 

Segundo Molenda, “não haverá processos ou recursos para usar ou gerir a 

menos que alguém primeiro os crie” (Januszewski, 2008, p. 81). 

A complexidade deste tipo de processos e a diversidade de perspetivas é muito 

significativa, se considerarmos que a criação de recursos, segundo Januszewski 

(2008) “(…) diz respeito à pesquisa, teoria e prática envolvida na elaboração de 

materiais educativos, ambientes de aprendizagem e sistemas de ensino-

aprendizagem em diversos contextos, formais e informais. (...) A criação pode 

incluir uma grande variedade de atividades, dependendo da perspetiva de 

conceção utilizada. Estas podem ser provenientes de diferentes campos de 

pensamento: estética, ciência, engenharia, psicologia, procedimental ou 

sistémica, cada uma das quais pode ser empregue para produzir os materiais 

necessários e as condições para uma aprendizagem efetiva” (pp. 7-8). 

Embora a diferentes níveis, a criação de recursos educativos constitui uma 

atividade desenvolvida por professores e por técnicos das mais variadas áreas, 

mas também por empresas e por outras entidades. No quadro do exercício da 

atividade docente, corresponde a uma importante dimensão da prática e do 

desenvolvimento profissionais dos docentes. 
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Constituindo uma atividade bastante exigente e complexa e, em muitos casos, 

exigindo equipas multidisciplinares, a produção de recursos educativos implica 

um conjunto de atividades e de teorias relacionadas com o processo de criação 

de materiais educativos e de ambientes de aprendizagem. 

A propósito de níveis de complexidade e de padrões de exigência de qualidade, 

Kemp & Smelie (citados por Molenda, 2008) sugerem que a análise aos 

processos de produção de recursos educativos possam ser organizados em três 

níveis de sofisticação: mecânico, criativo e design. 

No nível mecânico, “estão os processos mais elementares de, por exemplo, 

copiar e colar uma imagem numa página Web, fotocopiar um gráfico para fazer 

uma transparência, elaborar, gravar uma entrevista em vídeo para mais tarde 

ouvir. Estas são ações rotineiras que requerem pouco planeamento e 

criatividade” (p. 100). 

Apesar disso, para obter recursos com qualidade são, ainda assim, necessárias 

competências básicas no domínio das ferramentas computacionais no campo da 

imagem, do som, do vídeo, do texto, entre outros. 

No nível criativo, os produtores “têm que colocar mais pensamento, planeamento 

e organização no processo” (p.100). 

Alguns exemplos ilustram a ideia de que, “ao nível criativo, um professor que cria 

e que dinamiza uma lição em linha ou uma apresentação em PowerPoint, não 

recolhe apenas os materiais, mas pensa acerca da sua organização, quer 

estética, quer educativa, assim como de outros aspetos, tal como a escolha das 

palavras e das imagens, a sequência, o layout de acordo com os princípios de 

design, etc. Estas operações exigem algum nível de habilidade técnica e artística 

e a consideração das variáveis psicológicas que afetam o grupo destinatário” 

(Molenda, 2008, p. 100). 

Aqueles autores identificam ainda um terceiro, e mais complexo, nível de criação 

de recursos: o nível de design. 

Este nível “cobre os casos em que um especialista ou uma equipa de 

especialistas em design, planificam e combinam materiais, recursos ou mesmo 

um ambiente de aprendizagem destinado a alcançar um objetivo de 

aprendizagem específico. (…). Este nível de produção de um recurso exige 

diversas etapas de um complexo processo que vai desde a análise das 
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necessidades de um grupo de destinatários, ao desenho das interações do aluno 

com o material, aos dispositivos de avaliação do progresso, entre outros aspetos, 

em ordem a alcançar os objetivos previstos. A grande maioria dos casos exige 

equipas de especialistas de conteúdo, especialistas em design de materiais, 

especialistas em design gráfico e de interface, programadores, gestor de projeto, 

etc.  

A produção de recursos, mesmo ao nível mecânico e criativo, pode exigir um 

conjunto de competências consideráveis nos domínios técnico, artístico e de 

habilidades gerais do produtor de um recurso” (Molenda, 2008, p.100). 

Diferentes tipos de recursos exigem diferentes abordagens, volume de trabalho, 

investimento, recursos humanos e materiais.  

A produção de uma imagem ou uma coleção de imagens e a produção de um 

software educativo (ver, por exemplo, o software de modelação Modellus,) são 

recursos cujos processos de produção, de poder computacional envolvido, de 

exigências de recursos humanos e materiais, entre outros aspetos, são, 

necessariamente, diferentes. Ambos os tipos de recursos são necessários à 

escola, aos professores e aos alunos, mas o suporte ao desenvolvimento de uns 

e outros deve, também, ser diferenciado. 

 

Seleção e utilização de recursos educativos digitais 
 

Para além dos recursos mais tradicionais disponíveis para as escolas, para os 

professores e para os alunos, há muito que os professores criam e desenvolvem 

os seus próprios recursos, complementares aos manuais escolares e aos livros 

de exercícios, entre outros. 

Com a generalização das redes e da Internet, os professores podem, agora, 

partilhar os recursos produzidos com outros colegas de diferentes escolas. Mas 

tal parece não resolver, de forma suficiente, quer a perceção de que existem 

poucos recursos, quer, sobretudo, a perceção de que existem escassos recursos 

digitais de qualidade, em especial em língua portuguesa. 

 “O uso de um recurso começa com a seleção de processos e de recursos 

apropriados – métodos e materiais (…) sendo essa seleção feita pelo aluno ou 

pelo professor. Uma seleção prudente é baseada na avaliação dos materiais, 
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para determinar se os recursos existentes são adequados a uma audiência 

particular e finalidade. Se os recursos envolvem meios ou métodos novos ou não 

familiares, a sua usabilidade deve ser testada antes do uso. O contacto entre o 

aluno e o recurso é realizado em alguma situação de aprendizagem, seguindo 

determinados procedimentos, frequentemente orientado por um professor, cujo 

planeamento e execução pode enquadrar-se no conceito de utilização [ou uso 

do recurso]. Quando o professor incorpora novos recursos nos seus planos 

curriculares de forma articulada, regular e consistente, este processo pode ser 

definido como integração (Molenda, 2008, p.142). 

Uma cuidadosa seleção de materiais e de recursos implica, por isso, uma 

avaliação das possibilidades e dos limites do recurso, bem como a análise da 

sua adequação ao grupo-alvo e aos objetivos de aprendizagem. 

 

Organização e distribuição de recursos educativos digitais  
 

A sociedade de informação inunda-nos hoje, verdadeiramente, com uma 

gigantesca quantidade de informação, de ferramentas, de conhecimentos e de 

recursos provenientes de todas as regiões do globo e das mais diversas 

comunidades e culturas. 

Nos últimos anos, assiste-se à proliferação de recursos digitais e de repositórios 

em diversos domínios da sociedade, da cultura, da educação e da ciência, entre 

outros. 

Se a existência deste universo de recursos é, hoje em dia, um bem inestimável, 

constituindo a base para a emergência de uma “inteligência coletiva”, também 

coloca dificuldades de vária ordem, desde o acesso às fontes de informação e 

de conhecimento, à pesquisa de recursos relevantes, à sua seleção e avaliação, 

aos direitos de propriedade, à privacidade, à ética e aos valores. 

Um pouco por todo o Mundo, assiste-se ao esforço de organizar estes recursos, 

através da criação e da organização de repositórios que possam, por um lado, 

atenuar o impacto da exposição simples, direta e arbitrária aos conteúdos digitais 

disponíveis na Internet e, por outro lado, tornar mais fácil a exploração do enorme 

potencial educativo que tal fundo de recursos encerra em benefício das crianças, 

dos jovens, dos professores, das escolas e das famílias. 
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Um repositório de recursos educativos digitais é, porventura na sua enunciação 

mais simples e mais abrangente, uma base de dados que contém os recursos 

bem como a informação científica, técnica e pedagógica necessária para apoiar 

os processos de ensino-aprendizagem, através da disponibilização de recursos 

educativos digitais de qualidade.  

Muitos repositórios são meros catálogos de recursos, ou apontadores para 

outros recursos existentes, pois apenas contêm descrições breves dos recursos 

e o endereço dos locais onde se encontram armazenados. 

Um repositório de recursos é entendido como um espaço virtual de ligação 

permanente à Internet, onde são armazenados e mantidos dados em formato 

digital, de origem e de natureza diversas, que possam ser alvo de operações por 

parte dos utilizadores como, entre outras, o acesso, a inserção, a classificação, 

a catalogação, a consulta, a pesquisa, a organização, a marcação, o comentário 

e a avaliação. 

 

Avaliação de recursos educativos digitais 
 

A qualidade dos recursos é um elemento fundamental da estratégia para esta 

área, dada a importância que adquirem os modelos e os procedimentos de 

avaliação enquanto dispositivos, no sentido de assegurar a exposição da 

população escolar a este tipo de produtos. 

No contexto do DigCompEdu a competência dos professores para avaliar 

recursos é destacada em dois momentos de diferente complexidade: avaliar a 

qualidade de recursos digitais – em termos gerais e com base em critérios 

básicos, como p. ex., local de publicação, autoria, comentários de outros 

utilizadores. A um nível intermédio, mas de maior exigência, pede-se ao 

professor que seja capaz de avaliar a fiabilidade de recursos digitais e a sua 

adequação para o grupo de aprendentes e objetivo de aprendizagem específico. 

Finalmente a um nível mais elevado de exigência pede-se ao professor para 

avaliar a fiabilidade e adequação do conteúdo com base numa combinação de 

critérios, verificando também a sua precisão e neutralidade.  

Recorde-se, por isso, que a avaliação de recursos diz respeito aos processos de 

seleção, de avaliação e de eventual certificação dos recursos educativos e 
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implica a existência de um conjunto estruturado de critérios de qualidade, 

apropriados ao tipo de recurso em apreciação. 

Critérios gerais de qualidade dos recursos educativos digitais 

 

Recorremos às boas práticas internacionais e, neste caso, à Agência BECTA, a 

agência governamental britânica para as tecnologias na educação, para 

identificar um conjunto de princípios de qualidade dos recursos educativos 

digitais. 

Tais princípios pedagógicos de qualidade, a observar no potencial uso educativo 

do recurso, podem partir das seguintes dimensões pedagógicas, que 

sintetizamos (BECTA, 2007): 

i) O recurso pode favorecer a inclusão e o acesso; 

ii) O recurso pode favorecer o envolvimento dos alunos na aprendizagem (o 

professor deve poder usar o recurso para estimular o envolvimento e a motivação 

e desafiar o aluno para a aprendizagem); 

iii) O recurso tem potencial para favorecer uma aprendizagem efetiva e eficaz; 

iv) O recurso pode favorecer uma avaliação formativa e orientada para apoiar o 

progresso na aprendizagem; 

v) O recurso pode favorecer uma rigorosa avaliação sumativa; 

vi) O recurso tem potencial e pode favorecer abordagens pedagógicas 

inovadoras; 

vii) O recurso é fácil de usar pelos alunos; 

viii) O recurso tem uma elevada convergência curricular. 

Quanto ao design dos recursos, é, igualmente, importante indicar alguns 

princípios orientadores. Estes princípios não devem ser entendidos como uma 

lista de verificação, mas antes como uma base para o desenvolvimento de 

materiais para diferentes audiências e finalidades. Os princípios podem ajudar a 

produzir materiais educativos de elevada qualidade e apoiar os professores e os 

gestores na tomada de decisões bem fundamentadas (BECTA, 2007). 

Sublinhamos, também, que os recursos educativos digitais devem explorar as 

potencialidades das TIC para promover a aprendizagem, como, por exemplo, 

proporcionar estímulo e feedback aos alunos, assim como tarefas que os 
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desafiem, promover trabalho colaborativo, escolher percursos de aprendizagem, 

combinar apropriadamente meios, registar progresso e tirar partido de ligações 

a outros dispositivos quando indicado. São, igualmente, recomendadas a 

consistência e o apoio no design dos recursos (incluindo ajudas ao utilizador, 

navegação fácil, saídas à “prova de erros do utilizador” e capacidade de 

recomeçar rapidamente) e no design amigável de interação com o computador 

(ícones claros, navegação consistente, sistemas de ação padronizados e 

convencionais nos meios do desenvolvimento de software e de recursos digitais, 

entre outros aspetos) (BECTA, 2007, p7) 

A complexidade deste tipo de processos e a diversidade de perspetivas é muito 

significativa, se considerarmos que a criação de recursos, segundo Januszewski 

(2008) “(…) diz respeito à pesquisa, teoria e prática envolvida na elaboração de 

materiais educativos, ambientes de aprendizagem e sistemas de ensino-

aprendizagem em diversos contextos, formais e informais. (...) A criação pode 

incluir uma grande variedade de atividades, dependendo da perspetiva de 

conceção utilizada. Estas podem ser provenientes de diferentes campos de 

pensamento: estética, ciência, engenharia, psicologia, procedimental ou 

sistémica, cada uma das quais pode ser empregue para produzir os materiais 

necessários e as condições para uma aprendizagem efetiva” (pp. 7-8).  

Embora a diferentes níveis, a criação de recursos educativos constitui uma 

atividade desenvolvida por professores e por técnicos das mais variadas áreas, 

mas também por empresas e por outras entidades. No quadro do exercício da 

atividade docente, corresponde a uma importante dimensão da prática e do 

desenvolvimento profissionais dos docentes. 

Constituindo uma atividade bastante exigente e complexa e, em muitos casos, 

exigindo equipas multidisciplinares, a produção de recursos educativos implica 

um conjunto de atividades e de teorias relacionadas com o processo de criação 

de materiais educativos e de ambientes de aprendizagem.  

A propósito de níveis de complexidade e de padrões de exigência de qualidade, 

Kemp & Smelie (citados por Molenda, 2008 a) sugerem que as análises aos 

processos de produção de recursos educativos possam ser organizadas em três 

níveis de sofisticação: mecânico, criativo e design.  
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No nível mecânico “estão os processos mais elementares de, por exemplo, 

copiar e colar uma imagem numa página Web, fotocopiar um gráfico para fazer 

uma transparência, elaborar, gravar uma entrevista em vídeo para mais tarde 

ouvir. Estas são ações rotineiras que requerem pouco planeamento e 

criatividade” (p. 100). 

Apesar disso, para obter recursos com qualidade são, ainda assim, necessárias 

competências básicas no domínio das ferramentas computacionais no campo da 

imagem, do som, do vídeo, do texto, entre outros.  

No nível criativo, os produtores “têm que colocar mais pensamento, planeamento 

e organização no processo” (p.100).  Alguns exemplos ilustram a ideia de que, 

“ao nível criativo, um professor que cria e que dinamiza uma lição em linha ou 

uma apresentação em PowerPoint, não recolhe apenas os materiais, mas pensa 

acerca da sua organização, quer estética, quer educativa, assim como de outros 

aspetos, tal como a escolha das palavras e das imagens, a sequência, o layout 

de acordo com os princípios de design, etc. Estas operações exigem algum nível 

de habilidade técnica e artística e a consideração das variáveis psicológicas que 

afetam o grupo destinatário” (Molenda, 2008, p. 100). Aqueles autores 

identificam ainda um terceiro, e mais complexo, nível de criação de recursos: o 

nível de design.  

Este nível “cobre os casos em que um especialista ou uma equipa de 

especialistas em design planificam e combinam materiais, recursos ou mesmo 

um ambiente de aprendizagem destinado a alcançar um objetivo de 

aprendizagem específico. (…). Este nível de produção de um recurso exige 

diversas etapas de um complexo processo que vai desde a análise das 

necessidades de um grupo de destinatários, ao desenho das interações do aluno 

com o material, aos dispositivos de avaliação do progresso, entre outros aspetos, 

em ordem a alcançar os objetivos previstos. A grande maioria dos casos exige 

equipas de especialistas de conteúdo, especialistas em design de materiais, 

especialistas em design gráfico e de interface, programadores, gestor de projeto, 

etc. A produção de recursos, mesmo ao nível mecânico e criativo, pode exigir 

um conjunto de competências consideráveis nos domínios técnico, artístico e de 

habilidades gerais do produtor de um recurso” (Molenda, 2008, p.100).  
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Diferentes tipos de recursos exigem diferentes abordagens, volume de trabalho, 

investimento, recursos humanos e materiais. A produção de uma imagem ou 

uma coleção de imagens (ver, por exemplo, várias das coleções identificadas 

neste texto) e a produção de um software educativo (ver, por exemplo, o software 

de modelação Modellus, citado neste trabalho) são recursos cujos processos de 

produção, de poder computacional envolvido, de exigências de recursos 

humanos e materiais, entre outros aspetos, são, necessariamente, diferentes. 

Ambos os tipos de recursos são necessários à escola, aos professores e aos 

alunos, mas o suporte ao desenvolvimento de uns e outros deve, também, ser 

diferenciado.  

 

Qualidade dos recursos educativos digitais  
 

Diferentes tipos de recursos exigem diferentes abordagens, volume de trabalho, 

investimento, recursos humanos e materiais. A produção de uma imagem ou 

uma coleção de imagens e a produção de um software educativo (ver, por 

exemplo, o software de modelação Modellus, citado neste trabalho) são recursos 

cujos processos de produção, de poder computacional envolvido, de exigências 

de recursos humanos e materiais, entre outros aspetos, são, necessariamente, 

diferentes. Ambos os tipos de recursos são necessários à escola, aos 

professores e aos alunos, mas o suporte ao desenvolvimento de uns e outros 

deve, também, ser diferenciado. Por outro lado, a qualidade de cada recurso 

educativo digital deve poder ser apreciada em função de um conjunto de 

critérios, que passamos a discutir.  

Recorremos às boas práticas internacionais e, neste caso, à Agência BECTA, a 

agência governamental britânica para as tecnologias na educação, para 

identificar um conjunto de princípios de qualidade dos recursos educativos 

digitais. Tais princípios pedagógicos de qualidade, a observar no potencial uso 

educativo do recurso, podem partir das seguintes dimensões pedagógicas, que 

sintetizamos (BECTA, 2007): 

1. O recurso pode favorecer a inclusão e o acesso; 
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2. O recurso pode favorecer o envolvimento dos alunos na aprendizagem (o 

professor deve poder usar o recurso para estimular o envolvimento e a 

motivação e desafiar o aluno para a aprendizagem); 

3. O recurso tem potencial para favorecer uma aprendizagem efetiva e eficaz; 

4. O recurso pode favorecer uma avaliação formativa e orientada para apoiar o 

progresso na aprendizagem; 

5. O recurso pode favorecer uma rigorosa avaliação sumativa;  

6. O recurso tem potencial e pode favorecer abordagens pedagógicas 

inovadoras; 

7. O recurso é fácil de usar pelos alunos; 

8. O recurso tem uma elevada convergência curricular. 

Quanto ao design dos recursos, é, igualmente, importante indicar alguns 

princípios orientadores. Estes princípios não devem ser entendidos como uma 

lista de verificação, mas antes como uma base para o desenvolvimento de 

materiais para diferentes audiências e finalidades. Os princípios podem ajudar a 

produzir materiais educativos de elevada qualidade e apoiar os professores e os 

gestores na tomada de decisões bem fundamentadas (BECTA, 2007). 

Sublinhamos, também, que os recursos educativos digitais devem explorar as 

potencialidades das TIC para promover a aprendizagem, como, por exemplo, 

proporcionar estímulo e feedback aos alunos, assim como tarefas que os 

desafiem, promover trabalho colaborativo, escolher percursos de aprendizagem, 

combinar apropriadamente meios, registar progresso e tirar partido de ligações 

a outros dispositivos quando indicado. São, igualmente, recomendadas a 

consistência e o apoio no design dos recursos (incluindo ajudas ao utilizador, 

navegação fácil, saídas à “prova de erros do utilizador” e capacidade de 

recomeçar rapidamente) e no design amigável de interação com o computador 

(ícones claros, navegação consistente, sistemas de ação padronizados e 

convencionais nos meios do desenvolvimento de software e de recursos digitais, 

entre outros aspetos) (BECTA, 2007, p7). 

É verdade que estes princípios “assentam na ideia de que a qualidade dos 

recursos não determina a qualidade da aprendizagem, mas sustenta-a e 

contribui para que ela ocorra. A qualidade da aprendizagem não é inerente ao 
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recurso em si, mas sim às decisões…no planeamento e preparação da 

experiência ou atividade de aprendizagem e às decisões e comportamentos dos 

alunos durante a atividade proposta” (BECTA, 2008, p.1).  
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