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Modelo de Cenário  
de Aprendizagem 

 
Disciplina:  Arquitectura de Computadores 
Módulo/ Unidade didática: Modulo dois- Montagem e configuração de computadores  
Turma: 10º Ano CEF Curso Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos  
Autor: Vasco Luís Fernandes 
 
Tendência(s) Relevante(s)   

Anote a tendência ou tendências a que o cenário se destina a responder e se necessita(m) de se adaptar 

ao futuro ou abraçar o futuro indicado pela tendência. Por norma, 1 ou 2 tendências são suficientes. 

Devido a ser uma área com cada vez mais enfoco, com o desenvolvimento de micro computadores e o 

uso de smartphones cada vez mais avançados, a montagem e configuração de computadores figura um 

desafio tão grande como qualquer outra temática do ensino de informática. O conhecimento da máquina 

como um conjunto de componentes de hardware e software que funcionam como um todo podem 

despertar um maior interesse nos alunos para o uso do computador não apenas como um máquina de 

jogos. 

 

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 do Professor: Nível 4 - Expandir 

Objetivos de Aprendizagem e Avaliação: 

Nível 2 – Enriquecer 

Ferramentas e Recursos: Nível 4 - Expandir 

Papel dos Alunos – Nível 4 - Expandir 

Papel do Professor: Nível 4 - Expandir 

Objetivos de Aprendizagem e Avaliação: Nível 3 - 

Aperfeiçoar  

Ferramentas e Recursos: Nível 5 - Capacitar 

Legenda: Nível 1: Troca; Nível 2 (Enriquecer); Nível 3 (Aperfeiçoar) Nível 4 (Expandir) Nível 5 (Capacitar)  

Breve descrição 

Em que disciplina e respetiva temática se inscreve este cenário? De que modo este contribui para o 

desenvolvimento das competências preconizadas na disciplina? 
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UC: Arquitetura de Computadores no módulo de montagem e configuração de computadores. Os 

conteúdos programáticos que se pretende trabalhar neste cenário são:  

} Revisão dos componentes Hardware lecionados até ao momento, a forma como se interligam 

(ex: Barramentos) e qual a sua função. 

} Combinação entre Hardware e Software. 

} Bios/ Post. 

} Arquitetura de von Neumann; 

} Instalação de Sistemas Operativos e as suas especificações; 

} Instalação de Controladores e a sua importância na ligação entre SW e HW; 

} Actualização de Controladores. 

Quanto às competências a desenvolver neste módulo, identificamos no programa da disciplina a 

seguinte: Escolher, especificar e usar eficientemente um computador. Também se pretende neste cenário 

que os alunos desenvolvam as competências humanas e as competências relacionadas à criatividade, 

imaginação e inovação. 

O cenário pretende contribuir para o desenvolvimento das competências da disciplina e do módulo 

especifico através do uso de metodologias de ensino diferentes, apelando à criatividade dos alunos para 

criarem, montarem e operacionalizarem computadores usando a imaginação e a criatividade em grupo.  

Este cenário terá duas fases diferentes. A primeira fase será virada para o ensino de conteúdos ligados à 

essência do software e a forma como está interligado com hardware de forma a que o computador 

funcione corretamente. Nesta fase pretende-se desenvolver as competências técnicas dos alunos indo ao 

encontro da competência defenida para o módulo. 

 A segunda fase será composta pela construção e configuração completa de computadores de raiz em 

caixas desenvolvidas pelos alunos com o intuito de construir uma exposição. Nesta fase pretende-se que 

os alunos utilizem os conceitos aprendidos e usem competências técnicas para desenvolver as tarefas 

delineadas. Será dada importância ao desenvolvimento das competências humanas e criativas. 
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Objetivos de Aprendizagem   

 

Quais os  objetivos  de  aprendizagem  assumidos  para  este  cenário?  Como  se  relacionam  com  as competências que os 
alunos da turma deverão desenvolver? 

Este cenário encontra-se alinhado com os objetivos de aprendizagem definidos para o módulo dois na 

planificação de médio longo prazo da disciplina de Arquitetura de Computadores, definido pela Escola 

Secundária D.Dinis e pelo programa da disciplina de Arquitetura de Computadores da Direcção Geral 

de Formação Vocacional. O objetivo geral da disciplina é dotar os alunos dos conceitos mais relevantes 

para a compreensão da arquitetura de computadores, sendo assim, mais fácil a sua aplicação prática na 

montagem, configuração e deteção de avarias. Desta forma, os objetivos da aprendizagem assumidos 

para este cenário são: 

• Aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do módulo para completar o trabalho prático; 

• Reconhecer os diversos componentes de um computador;  

• Montar computadores de diversos designs;  

• Instalar e configurar periféricos;  

• Instalar e configurar software.; 

• Reconhecer a importância do software para o funcionamento operacional do computador; 

• Reutilizar componentes de forma criativa impedindo que prejudiquem o ambiente. 

Em suma através deste cenário os alunos conseguirão desenvolver as competências ligadas à montagem 

e manutenção do computador. Sendo um curso profissional com prática real, pretende-se ainda 

desenvolver as competências humanas, ligadas ao trabalho de grupo e à cooperação em equipa e as 

competências criativas para que os alunos tenham capacidade de resolver problemas de forma rápida e 

dinâmica. 

 

Papel dos Alunos  

Em que tipo de atividades serão envolvidos os alunos?  

Os alunos devem participar nas atividades e serem os principais condutores da sua aprendizagem, 

desenvolvendo trabalho colaborativo e autónomo; 

Os alunos devem construir e operacionalizar computadores de forma criativa utilizando todos os 

conceitos abordados nas aulas, em especial o correto funcionamento do computador através da 

interligação do software com o hardware. 
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Os alunos devem cooperar com os colegas proactivamente, sendo responsáveis pela colaboração 

estabelecida no interior do grupo, sempre com o objetivo de resolver os desafios propostos. 

 

 

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

Este cenário em termos de competências irá promover o pensamento crítico e capacidade de resolução 

de problemas, colaboração, adaptabilidade, iniciativa, e, por fim, curiosidade e imaginação. Deverá 

também contribuir para dotar os alunos de competências que lhes permitam desenvolver momentos de 

integração e interação com os agentes envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, conduzindo-os a 

uma participação ativa na construção do saber e a uma reflexão crítica sobre as ações individuais e 

coletivas. Deverá contribuir também para que os alunos desenvolvam capacidades para organizar e 

regular a sua própria aprendizagem, tanto individualmente como em grupo. Inclui também a capacidade 

de controlar o tempo necessário para a resolução de problemas e para avaliar e adquirir novos 

conhecimentos. Todas estas competências serão trabalhadas tendo em vista a prática real em estágio e o 

futuro profissional dos alunos. 

 

 

 

Papel do Professor 

Que deve fazer o professor para orientar a aprendizagem e assegurar que os alunos alcancem os seus objetivos? 

O professor é responsável por apresentar e discutir os conceitos com os alunos, desenhando e propondo 

tarefas de aprendizagem, intervindo e acompanhando o processo de aprendizagem dos alunos no sentido 

construtivo e estimulando a criatividade, monitorizando e orientando o desenvolvimento do projeto por 

si proposto, dando feedback constante em todas as fases. O professor deve orientar os alunos durante as 

atividades, observando o desenvolvimento dos trabalhos de todos os grupos, e intervindo junto dos 

mesmos no sentido de proporcionar uma aprendizagem construtiva e a cumprir os objetivos gerais. 

 

 

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

O cenário de aprendizagem permitirá ao professor aprofundar a literacia em termos de arquitetura de 

computadores, devido à pesquisa para manter atualizados os conceitos que serão utilizados. Aprofundar 



 

Technology Enhanced Learning @ Future Teacher Education Lab  (PTDC/MHC-CED/0588/2014)| Página 5 de 9 

em especial outros projetos de desenvolvimento de computadores em caixas criativas, compreendendo 

os cuidados a ter com algum caso mais especifico. Especificamente em termos do referencial da  

“UNESCO ICT competency Framework” este cenário  deverá contribuir para desenvolver competências 

do nível 2 e 3 (Knowledge Deepending e Knowledge Creation): 

Nível 2: 

Módulo 2- Currículo e Avaliação: 

• KD.2.b. Desenvolve e aplica rubricas que permitam avaliar a compreensão dos alunos sobre os 

conceitos dados 

Módulo 3 – Resolução de problemas complexos: 

• KD.3.a. Descreve como a aprendizagem colaborativa baseada em projetos pode apoiar o 

raciocínio e interação social dos alunos; 

• KD.3.F. Implementar planos de unidades colaborativos, baseados em projetos e atividades em 

sala de aula, ao mesmo tempo que fornece orientação aos alunos para a conclusão bem-sucedida 

de seus projetos e obtenção de uma compreensão profunda de conceitos-chave. 

 

Nível 3: 

Módulo 2- Currículo e Avaliação: 

• KC.2.C. (Projetar unidades de estudo e atividades em sala de aula que integrem uma variedade 

de ferramentas e dispositivos de TIC para ajudar os alunos a adquirir as habilidades de 

raciocínio, planeamento, reflexão, construção de conhecimento e comunicação); 

• KC.2.D. Ajudar os alunos a usar as TIC para desenvolver habilidades de comunicação e 

colaboração; 

 

Módulo 3 – Resolução de problemas complexos: 

• KC.3.c. Ajudar os alunos a definir planos de projetos e atividades que os envolvam na solução 

colaborativa de problemas, pesquisa ou criatividade, melhorando essas características nele 

próprio 

• KC.3.e. Ajudar os alunos a refletir na sua aprendizagem individual. 
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Ferramentas e Recursos 

Que recursos, inclusive tecnológicos, será pertinente usar? De que modo serão usados?  

Guião do Projecto com as regras, objectivos, competências a trabalhar, auto-avaliação e comentários dos 

alunos. 

Caixas antigas e outros equipamentos transformáveis (exemplo: moveis) 

Computadores e componentes funcionais que não estejam a ser utilizados.  

Software necessário para a operacionalização da máquinas. 

Kahoot  para realização de questionários dinâmicos sobre os conceitos ensinados 

Google Forms para recolher o feedback final dos alunos sobre o cenário de aprendizagem. 

Smartphones dos alunos para o preenchimento do Kahoot e Google Forms 

 

 

 

Pessoas e lugares 

Quem mais estará envolvido no cenário (outros docentes, membros da comunidade, empregadores, especialistas externos, 
etc.) e que papel desempenhará cada um deles? Considere papéis não tradicionais. 

Onde terá lugar a aprendizagem: na sala de aula, na biblioteca, ao ar livre, num ambiente online? 

Na fase um a aprendizagem terá lugar na sala de aula. Estarão envolvidos os trinta alunos da turma, o 

professor cooperante. Os alunos desempenharão o papel de receptor de informação, o Professor 

Cooperante desempenhará o papel, de auxiliador e supervisor da execução do cenário de aprendizagem. 

Na fase dois a aprendizagem terá lugar nos laboratórios de computadores disponíveis na escola e estará 

presente o Professor Cooperante e a turma completa. Os alunos terão o papel de executores de tarefas 

delineadas em cada etapa do projecto.  

 

Metodologias de Aprendizagem 

Que metodologias de aprendizagem e estratégias de e ensino serão adotadas?  Qual a sua ligação às atividades, aos objetivos 
e à avaliação? 
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Como metodologia de aprendizagem é adotada o Project Based Learning (PjBL) que é uma abordagem 

pedagógica que envolve o imperativo da experiência prática ou a aprender praticando e encorajando os 

alunos a resolver problemas complexos e abertos.  

Pretende-se assim neste cenário agrupar os alunos em pequenos grupos de três ou quatro, onde todos 

realizarão o mesmo projecto. Pretende-se que nesse projecto os alunos usem todo o conhecimento 

adquirido nas aulas e construam e operacionalizem computadores de uma forma criativa e inovadora, 

fugindo da caixa tradicional. O projecto servirá de base para a avaliação dos alunos. 

Será entregue um guião do projecto aos grupos onde esterão defenidos os objectivos do projecto, os 

objectivos de aprendizagem, as competências que se pretende desenvolver , o trabalho a desenvolver por 

fases e as regras de avaliação. O projecto será realizado durante as aulas da disciplina de Arquitetura de 

Computadores. Aos alunos devem completar as etapas indicadas seguindo a ordem proposta que é: 

• Etapa um: Definição e planeamento do produto que se pretende alcançar; 

• Etapa dois: Recolha do material e início dos trabalhos; 

• Etapa três: Adaptação e Montagem das máquinas; 

• Etapa quatro: Operacionalização do computador; 

• Etapa cinco: Acabamentos finais, Apresentação aos colegas e Avaliação; 

• Etapa seis: Montagem da Exposição final. 

Tempos 

O cenário de aprendizagem decorrerá em seis aulas de cem minutos.  

 

 

 

Avaliação 

Como as atividades desenvolvidas serão avaliadas (tipo de avaliação, instrumentos, …)? Sobre o que se foca (objetivos, 
competências, …)? 

As atividades serão avaliadas através da seguinte forma: 

NA primeira fase do cenário de aprendizagem será avaliado através de um questionário através do 

Kahoot na primeira fase. Na segunda fase os alunos serão avaliados através do trabalho de grupo. Ter-

se-á em conta os conteúdos utilizados, a performance do grupo, a entreajuda no grupo, gestão de tempo. 

No final os alunos serão avaliados tendo em conta a finalização do projecto, isto é, se concluíram com 

sucesso as duas fases e cada uma das etapas delineadas. A avaliação será atribuída numa escala de zero 
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a vinte e atribuída ao desempenho do grupo. Ter-se-á ainda em conta o guião do projecto, entregue aos 

alunos no início dos trabalhos da segunda fase, e o diário de bordo que deve ser preenchido em cada 

etapa completada, onde estará presente uma auto-avaliação e comentários de cada elemento do grupo. 

Por fim a comunidade escolar vai ajudar a escolher qual o computador que merece maior distinção. 

Também este fator vai contar para a avaliação, ainda que seja atribuída uma importância menor que os 

outros elementos. 

Importante referir que será contraente a observação direta do desempenho e atitudes dos alunos.  

Esta avaliação tem como como objectivo atribuir um valor ao esforço dos alunos para complementar 

com outros elementos de avaliação anteriores do módulo. Essencialmente servirá para compreender se 

os conhecimentos adquiridos no decorrer do período foram todos utilizados na execução do projeto.  

 

 

Narrativa do Cenário de Aprendizagem 
Título: Computart 

 

 

A narrativa do Cenário deve ser redigida para descrever a visão do ensino-aprendizagem da perspetiva do 
professor ou da perspetiva dos alunos. Considere-a como uma história que descreve a experiência de 
aprendizagem. Deve ter cerca de 500 palavras e pode descrever uma experiência de aprendizagem tão longa ou 
tão curta quanto se pretenda, por vezes numa só aula, mas normalmente abrangendo mais do que uma aula, 
como por exemplo um projeto cuja conclusão possa demorar várias aulas. 
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A  Escola Secundária D.Dinis está cheia de peças de computador sem utilidade desde a compra dos 

novos computadores. Assim é proposto aos futuros técnicos de gestão e programação de sistemas 

informáticos que criem uma exposição de computadores, dando uma nova vida a estes componentes já 

esquecidos. Os computadores criados através da imaginação e criatividade dos alunos devem estar 

totalmente operacionais, prontos para usar por qualquer utilizador. Depois de criados os computadores 

serão expostos na escola, como exemplo de reutilização de componentes, arte e proteção ambiental. 

Os alunos devem estar junto das suas “obras de arte” e explicar a todos os interessados da comunidade 

escolar de que forma montaram o computador e que componentes utilizaram para o operacionalizar 

Para que recebam os votos necessários para ganhar o prémio de computador mais artístico e 

operacional. No final o computador vencedor será exposto durante o ano inteiro e será atribuído um 

prémio aos “artistas”.  

 
 

 

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  
 
 


