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Modelo de Cenário 

De Aprendizagem 
 

 

Disciplina: Redes de Comunicação  

Módulo/ Unidade didática: Módulo 5 – Desenvolvimento de páginas web dinâmicas  

Turma: PI12  

 Curso: Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos  

Autor: Luís Miguel Palma Gomes  

Tendências Relevantes   

Análise de dados: Os dados são a moeda da economia digital da Era da Informação. Se o 
“Conhecimento é poder”, citando Francis Bacon, pode dizer-se que este conhecimento está disperso 
em dados desintegrados e de origens diversas. Encontrar formas de recolhê-los, ligá-los, combiná-los 
e interpretá-los é um desafio que já começou, mas cuja importância continuará a crescer pelos próximos 
anos.  

Inteligência Artificial: Entre outras tarefas a IA engloba a capacidade dos computadores tomarem ou  
apoiarem a tomada de decisões e efetuar previsões. Esta capacidade gera e continuará a gerar 
investimentos na área da saúde, serviços financeiros e educação (Aprendizagem adaptativa). 

Qual o nível de maturidade que o cenário pretende alcançar. Este deve ser o nível acima do nível de 
maturidade atual do Modelo de Maturidade da Sala de Aula do Futuro. 

DE: nível atual de Maturidade da Sala de Aula do 
Futuro 

PARA: nível desejado de Maturidade da Sala de Aula do 
Futuro 

Papel dos Alunos – Nível 2 Enriquecer Papel dos Alunos Nível 3 - Melhorar 

 

Breve descrição 

O “Porquê, dir-te-ei o quê” inscreve-se na disciplina de Redes de Comunicação, mais especificamente 
no módulo 5 Programação em Páginas Web Dinâmicas. Através deste módulo os alunos irão construir 
páginas dinâmicas com recurso às linguagens de scripting PHP e Javascript, tendo assim a possibilidade 
de praticar a codificação ora do lado do servidor, ora do lado do cliente, respetivamente, utilizando os 
métodos pré-definidos pela linguagem PHP, GET e POST, para a passagem de parâmetros com 
informação entre as páginas. Através da implementação de formulários - outro dos objetos pré-
definidos pela linguagem de HTML - os alunos aplicarão as respostas desse mesmo formulário para a 
criação dinâmica de uma página web. A geração da página dinâmica envolverá ainda o conhecimento 
das estruturas de Array e da classe String na sintaxe definida pela linguagem de scripting do lado 
servidor PHP. 
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Objetivos de Aprendizagem   

No final das atividades desenvolvidas no âmbito deste cenário de aprendizagem, os alunos devem ser 
capazes de: 

• Compreender a construção do HTML numa página Web dinâmica 

• Distinguir entre código server-side e client-side 

• Construir páginas com recurso a uma linguagem de scripting server-side e client-side 

• Utilizar as estruturas de controlo de execução de uma linguagem de scripting 

• Conhecer alguns objetos e métodos mais comuns disponibilizados pelas linguagens 

• Manipular os objetos e métodos disponibilizados pelas linguagens 

• Determinar a construção dinâmica da página em função de parâmetros 

Papel dos Alunos  

Os alunos serão envolvidos em tarefas de acompanhamento ativo da exposição dos conceitos. Este 
estado de “Ativo” é determinado pelo facto de durante a exposição os alunos serem levados a 
responder a questões sobre os conceitos expostos. Os alunos deverão ainda envolver-se em grupos de 
dois alunos num projeto que culminará com o desenvolvimento de um produto. Pretende-se que as 
atividades de grupo sejam partilhadas pelos dois elementos de cada grupo. Esta partilha deverá ocorrer 
no momento de levantamento de requisitos para o projeto (Análise), bem como no momento de 
programar. Durante a componente prática de programação, um dos alunos assumirá o papel de 
“codificador” e o outro de “navegador”, invertendo os papeis periodicamente para que ambos 
desempenhem ambas as tarefas. No final, será pedido aos alunos que apresentem sumariamente os 
seus projetos. Deverão ainda participar na avaliação dos projetos dos seus pares e responder a um 
conjunto de perguntas relativas à sua participação e aos restantes colegas de grupo no projeto. Estas 
respostas serão um dos elementos avaliados na investigação sobre o “pair programming” a decorrer 
paralelamente ao desenvolvimento do projeto. 

Que tipo de competências para o Séc. XXI irão essas atividades promover. 

A colaboração – Pelo facto de o projeto embutido neste cenário de aprendizagem ser realizado em 
grupo, visa promover as capacidades colaborativas que se exprimem também através de outras 
competências a promover: “Comunicação” e “Pensamento Crítico”. A colaboração exige ainda 
liderança, responsabilidade, bom senso e humildade para que as decisões tomadas e implementadas 
sejam sustentadas pela maioria, eficazes e um reflexo de um pensamento coletivo. 

Comunicação – Esta competência está expressa transversalmente em todo o cenário. Desde a 
discussão do tema do cenário, passando pela comunicação operacional na realização do projeto e 
culminando na apresentação do projeto. 

Pensamento Crítico – O pensamento crítico está presente de uma forma mais relevante na escolha do 
tema para um sistema de recomendação e na avaliação dos projetos dos outros grupos (Avaliação de 
pares). 

Liderança – Esta competência é transversal a todas as outras atrás citadas porque exigirá sempre de 
alguns a alunos uma tomada de posição aceite pelos outros e de direção tanto nas questões 
operacionais como nas questões estruturais. 
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Papel do Professor 

O professor deverá: 

• Apoiar os alunos na escolha da temática do motor de sistema de recomendação 

• Fornecer documento para que os alunos possam efetuar o levantamento de requisitos para o 
projeto de forma controlada e parametrizada. 

• Conceptualizar, perante os alunos, a geração de páginas web dinâmicas através da passagem de 
parâmetros 

• Orientar os alunos na formação de grupos de 2 indivíduos 

• Apresentar o projeto e as milestones definidas 

• Desenvolver, apresentar ou reforçar conteúdos a aplicar no projeto 

• Configurar e avaliar as perguntas de avaliação de pares dos projetos 

• Coordenar as apresentações dos projetos 

Que tipo de competências irá estas atividades promover em mim enquanto docente de acordo com 
o UNESCO ICT competency framework for teachers? 

II. Abordagem de aprofundamento do conhecimento 

Currículo e avaliação 

II.B.1. Identificar os principais conceitos e processos nas áreas de conteúdo; descrever a função e o 
propósito das ferramentas específicas da matéria e de que forma elas podem ajudar os alunos a 
entenderem esses conceitos-chave e processos e sua aplicação ao mundo fora da sala de aula... 

Pedagogia 

II.C.6. Implementar planos de unidade e atividades em sala de aula colaborativos e com base em 
projeto, enquanto orientam os alunos à boa finalização e profundo entendimento de seus projetos e 
conceitos-chave. 

III. Abordagem de criação do conhecimento 

Política 

III.E.1. Desempenhar papel de liderança na criação de uma visão de como a escola seria com as TIC 
integradas ao currículo e às práticas em sala de aula 

Ferramentas e Recursos 

Google surveys – Testes diagnósticos, questionários para avaliação dos projetos e questões sobre o 
objeto da investigação sobre o “pair programming” 
Classflow – Apresentação (Exposição) de conceitos de forma ativa. Esta ferramenta permite através de 
atividades ligadas a cada slide focar a atenção do aluno e colocá-lo a refletir sobre as questões 
(Avaliação formativa) colocadas, enquanto que o professor permite receber informação sobre a 
compreensão do aluno sobre as temáticas em análise. 
Kahoot – Estimular a aprendizagem através de quizzes no final da aula. 
XAMP – Servidor Web com Apache, MySql e PHP para criação e manipulação dos sites 
Notepad++ - Editor de texto especializado em programação. 
Sala de aula com 17 PC’s com ligação à Internet 
Projetor e tela de projeção 
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Metodologias de Aprendizagem 

Metodologia – A metodologia de aprendizagem utilizada será o Project Based Learning (PjBL) com 
Millestones definidos entre as várias tarefas do projeto de forma a controlar melhor o tempo disponível 
em cada etapa e eventuais atrasos. Com PjBL os alunos obterão um produto para apresentarem e 
segundo o qual serão avaliados pelos seus pares.  Esta metodologia cria a oportunidade de alunos 
aumentarem as suas competências de comunicação através da apresentação,  de pensar de forma 
crítica através da avaliação dos produtos dos outros grupos e de criar uma árvore de decisão de forma 
orientada pelo professor e de estimular a sua criatividade ao criarem a sua árvore de decisão e ainda na 
forma como apresentarão a página dinâmica do seu sistema de recomendação. 

Estratégias - Trabalho em equipa e acompanhamento ativo pelos alunos durante a exposição dos 
conteúdos pelo professor são duas estratégias planeadas para este cenário de aprendizagem: 

Acompanhamento ativo dos alunos durante a exposição dos conteúdos teóricos - Esta estratégia é 
alcançada através da utilização da plataforma online Classflow.com. Esta plataforma permite o retorno 
imediato do nível de conhecimento dos alunos sobre os conteúdos apresentados, o que permitirá uma 
hipotética adaptabilidade pedagógica relativamente ao reforço do ensino de um determinado 
conteúdo.  

Trabalho em equipa – Na componente estratégica do trabalho em equipa, será utilizado o modelo “pair 
programming”, segundo o qual a fase de codificação do produto final do projeto, será levado a cabo por 
um “codificador” e um “navegador” que irão alternando a sua condição no decorrer do projeto. 

Tempos 

3 semanas de aulas, num total de 810´, com a seguinte configuração:  

3 aulas de 180’ 

3 aulas de 90’  

Avaliação 

Avaliação formativa decorrerá nas fases expositivas dos conteúdos a aplicar no projeto através de 
perguntas enviadas para os alunos através de uma componente específica para esta função disponível 
na plataforma online Classflow e através de quizzes sobre PHP desenvolvidos e operacionalizados com 
a aplicação Kahoot 

Avaliação final e sumativa será efetuada pelo professor sobre a avaliação que os alunos fizerem sobre a 
apresentação e produto final dos outros grupos. Esta avaliação, numa primeira fase, será realizada 
através de um conjunto de questões criadas pelo professor de forma a enquadrar e homogeneizar a 
forma de avaliação dos alunos pelos alunos (Avaliação de pares). O instrumento utilizado serão os 
inquéritos do  Google surveys 

Avaliação da intervenção e da estratégia de “Pair Programming” que será integrada num  questionário, 
como seção autónoma, na avaliação atrás apresentada de forma a não se aumentar a entropia na 
avaliação com demasiados instrumentos. 

Diário de Bordo 
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Narrativa 

 

“Porquê, dir-te-ei o quê” 

Os dados e as inferências que alcançamos com esses mesmos dados são um dos desafios deste 

cenário de aprendizagem. O desafio de integrar estas áreas (Data Analisys e Inteligência Artificial) -

que vieram para enriquecer as novas sociedades digitais - na unidade curricular de “Programação de 

Páginas Web Dinâmicas” será efetuado através do desenvolvimento de sistemas de recomendação, 

pelos alunos, baseadas no modelo de decisão ID3, as Árvores de Decisão, representadas neste cenário 

de aprendizagem através de arrays. Os diversos elementos (ramos e folhas) das Árvores de Decisão 

serão criados pelos alunos através de um documento elaborado pelo professor e orientado para esse 

fim. 

Os temas dos sistemas de recomendação são eleitos pelos alunos e implementados em duas fases. A 

primeira fase será constituída pela criação de uma página com um formulário com os elementos que 

constituem os atributos-preditivos do sistema de recomendação. A segunda fase será constituída 

pela representação da Árvore de Decisão num array e pela geração dinâmica da restante página com 

as recomendações sugeridas pelo sistema através da apresentação dos atributos-alvo.  Desta forma 

os alunos poderão aprender e conceptualizar as diferenças entre páginas web estáticas e dinâmicas. 

 

 

Este template foi adaptado do modelo de cenário de aprendizagem do Kit de Ferramentas da Sala de Aula do 
Futuro, desenvolvido no âmbito do projeto iTEC (2010-2014) com o apoio do 7.º Programa-Quadro da Comissão 
Europeia. O kit de ferramentas está disponível em http://fcl.eun.org/toolkit  
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