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Introdução

No âmbito do projecto Competências Básicas em Tecnologias da Informação e 
Comunicação nas Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico (CBTiC), subsidiado pela 
Equipa de Missão Computadores, Redes e Internet na Escola do Ministério da 
Educação (CRIE), desenvolveu-se, no segundo semestre do ano lectivo de 2005/2006, 
na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Leiria, o projecto Liter@
net, que pretendeu fomentar a utilização das TIC aplicadas ao ensino-aprendizagem 
da Língua Portuguesa no 1.º Ciclo do Ensino Básico.

É objectivo desta comunicação dar a conhecer os pressupostos basilares deste 
projecto, demonstrando, através de algumas actividades então realizadas, que o 
processo de ensino-        -aprendizagem da gramática da Língua Portuguesa no 1.º 
Ciclo poderá ser mais profícuo se concebido com base numa perspectiva interactiva, 
aliando-se a construção e aplicabilidade do conhecimento adquirido às componentes 
da ludicidade, da diversão e da competitividade.

Esta comunicação dividir-se-á em três partes distintas, onde faremos (1) a 
apresentação do projecto, (2) a apresentação de algumas actividades desenvolvidas 
e pressupostos subjacentes à sua concepção e (3) a apresentação, com base nos 
resultados dos inquéritos distribuídos aos participantes no final do projecto, das suas 
repercussões na prática docente e no processo de ensino-aprendizagem dos alunos.

1. Apresentação do projecto

Na altura da sua concepção, o objectivo primordial do Liter@net era o de 
propiciar, mediante a utilização das tecnologias de comunicação e informação, o 
desenvolvimento de competências em Língua Portuguesa nos alunos do 1.º ciclo do 
Ensino Básico, motivando-os para uma aprendizagem activa da gramática da Língua 
Portuguesa. Com esta finalidade, o Liter@net foi concebido enquanto jogo interactivo 
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em formato de concurso, com inscrição prévia por parte dos alunos que pretendessem 
participar. Após o período de inscrições, começou o concurso propriamente dito. Os 
alunos tiveram então acesso, todas as semanas e via on-line, a um desafio relacionado 
com um conteúdo do conhecimento explícito do programa de Língua Portuguesa do 
1.º Ciclo. Esse desafio foi sempre colocado na plataforma logo no início da semana 
(à segunda-feira) e os alunos participantes enviaram a sua resposta até ao final da 
semana (sexta-feira). Cada resposta foi corrigida e pontuada. Na segunda-feira da 
semana seguinte, os alunos tiveram acesso ao novo desafio, assim como à correcção 
do exercício da semana anterior e à tabela de classificação (actualizada) dos alunos/
equipas participantes. O procedimento repetiu-se todas as semanas até ao final do ano 
lectivo. Por cada participação, os alunos acumularam pontos e, no final do semestre, 
foram apuradas as pontuações de todos os alunos participantes. No fim, houve entrega 
de prémios simbólicos às equipas vencedoras. 

2. Apresentação de algumas actividades desenvolvidas e pressupostos 
subjacentes à sua concepção

Perspectivando propiciar a utilização das tecnologias de comunicação e informação 
na dinamização de actividades educativas relacionadas com a Língua Portuguesa, 
procurou-se sempre que os desafios propostos fossem ao encontro das necessidades 
educativas dos alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico. Para tal, na consecução dos desafios 
disponibilizados semanalmente na plataforma, foram consideradas algumas premissas 
basilares de que destacamos (i) o programa de Língua Portuguesa, (ii) as orientações 
curriculares do 1.º ciclo do Ensino Básico, (iii) as efemérides/acontecimentos que 
motivaram o uso devidamente contextualizado da Língua Portuguesa e (iv) o grafismo 
(adequado à faixa etária do público-      -alvo, possibilitando assim a identificação dos 
alunos com os desafios, de forma a estimular a sua participação).

Estes foram os princípios subjacentes à concepção dos exercícios disponibilizados 
semanalmente. Cimentámos o nosso trabalho ancorados sempre no programa de 
Língua Portuguesa e nas orientações curriculares do 1.º ciclo do Ensino Básico, 
inspirámo-nos em efemérides ou acontecimentos significativos que propiciaram uma 
utilização efectivamente contextualizada da Língua Portuguesa e procurámos sempre 
adequar o grafismo dos desafios ao tema proposto e à idade dos nossos participantes 
de modo a estimular a sua participação. 

Veja-se, a título de exemplo, alguns dos desafios lançados, cuja concepção foi 
norteada por uma efeméride/acontecimento relevante, como por exemplo, o Carnaval 
(fig. 1), o início da Primavera (fig. 2), o dia da árvore (fig. 3), o dia do ambiente (fig. 
4), o dia do livro (fig. 5), o dia do animal (fig. 6), o dia da mulher (fig. 7) ou o dia das 
telecomunicações (fig. 8).
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fig. 1 fig. 2

                                   
                

fig. 3
fig. 4
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fig. 5 fig. 6
      
                

fig. 7 fig. 8
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Além disso, e atendendo às idades do nosso público-alvo, procurámos, nos desafios 
que construímos, nortear as nossas concepções atendendo às premissas basilares de 
um fenómeno que «tem guiado os destinos do mundo» (Barbeiro 1998), assumindo 
um papel preponderante «na organização das estruturas vivas e no comportamento 
social dos seres humanos» (Barbeiro 1998): referimo-nos ao jogo considerado 
fenómeno libertador, onde o contributo do acaso, da incerteza e das regras propiciam, 
pela competição e pela cooperação, a consecução de determinados objectivos. 
Considerando o importante papel que o jogo desempenha desde a primeira infância e 
ao longo de todas as idades da vida, inspirámo-nos nas suas características (a existência 
de competição, de empenho, de cooperação, de autonomia, de metas/objectivos bem 
definidos e de um termo) para, através dele, propiciar prazer e divertimento aliados, 
neste contexto, à exercitação de conteúdos de Língua Portuguesa. Deste modo, 
procurámos conceber desafios que, por indução ou por descoberta, fomentaram 
não só a activação mas também (e por vezes) a sistematização de conhecimentos 
concernentes à Língua Portuguesa.

Para isso, construímos desafios de diversos tipos de que destacamos: 
. jogos de ordenação alfabética (“O Alfabeto” e  “Dia das Telecomunicações”);

fig. 9 fig. 10
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. construção de puzzles (“Puzzle do Carnaval” e  “Dia do Livro”);

   

fig. 11 fig. 12

                  
. jogos mais tradicionais como o dominó (“Dia do Enfermeiro” e “Dominó dos 

Animais”);

fig. 13 fig. 14
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. jogos de associação (“As Mulheres na Língua Portuguesa” e “Dia do 
Trabalhador”);

fig. 15 fig. 16
                                 

. jogos de caça ao intruso (“A Pétala Intrusa” e “O Tripulante Intruso”);

fig. 17 fig. 18
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Procurámos, deste modo, diversificar os desafios propostos perspectivando, ao 
longo deles e sempre que possível com ancoragem directa em algum acontecimento 
ou efeméride relevante, trabalhar conteúdos diversos relacionados com a Língua 
Portuguesa, mais especificamente no que concerne a:

. o alfabeto (“O Alfabeto “ e “Dia das Telecomunicações”);

fig. 19                                                                                        fig. 20

. as classes de palavras (“A Pétala Intrusa” e “A Semana do Ambiente”);

                                                 
fig. 21                                                                          fig. 22
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. a acentuação (“O Dominó da Acentuação” e “Acentuação”);

fig. 23                                                                                     fig. 24

. a formação do feminino (“As Mulheres na Língua Portuguesa” e “Amigos”);

                     
fig. 25                                                                                     fig. 26
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. a formação de palavras (“A Árvore das palavras”);
            

 
fig. 27

. os tempos verbais (“Dia do Estudante”);

                          fig. 28
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. a divisão silábica (“Dia do Enfermeiro” e “Dominó dos Animais”).

fig. 29                                                                                     fig. 30
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3. Apresentação das repercussões do projecto na prática docente e no 
processo de ensino-aprendizagem dos alunos

O Liter@net lançou o seu primeiro desafio a 13 de Fevereiro de 2006 e contabilizou, 
até Junho de 2006 (final do ano lectivo), cerca de 450 participações, com uma média 
de 40 participações por semana.  
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G1

Inicialmente algo titubeantes, as participações no Liter@net atingiram o seu auge a 
partir do momento em que começou a fase do concurso (13 de Março). Uma vez mais, 
confirma-se que factores como a competição e cooperação, aliadas ao empenho e à 
existência de metas a atingir em determinados limites temporais motivam e estimulam 
a participação dos alunos neste tipo de iniciativas. Pela curva de participações (cf. G1), 
e considerando também a natureza dos exercícios realizados, verificamos igualmente 
que são vários os factores desencadeadores de uma maior ou menor participação. 
Sublinhamos, a este propósito, que:

o grau de dificuldade do exercício influencia, compreensivelmente, o número • 
de participações: quanto mais fácil for o exercício, maior o número de 
participações (cf. jogo 1 “Alfabeto”, jogo 7 “Dia do Estudante” ou jogo 12 
“Dia das Telecomunicações”);
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a necessidade de impressão do desafio afigurou-se como factor inibidor da • 
participação (cf. puzzles: jogo 2 “O Puzzle do Carnaval” e jogo 9 “Dia do 
Livro”; cf. dominós: jogo 3 “Dominó da Acentuação”);
quanto maior for o factor • descoberta (isto é, quanto menos direccionarmos 
o exercício propiciando uma maior descoberta e liberdade no que respeita à 
solução), mais elevada a participação dos alunos (cf. jogo 6 “A Árvore das 
Palavras” e jogo 8 “Amigos”);
quanto maior for a necessidade de sistematização de conteúdos (exigência • 
de uma maior consciência linguística), menor a participação (cf. jogo 4 “As 
Mulheres da Língua Portuguesa”);
a existência de datas festivas (feriados) e a exigência de mais tempo para a • 
realização do desafio (implicando, por exemplo, a impressão ou o recortar de 
peças) pode minorar o número de participações.

Esta nossa preocupação e curiosidade em saber o que motivou ou desmotivou a 
participação no Liter@net levou-nos a inquirir aqueles que são a razão da existência 
do projecto: os alunos e respectivos professores do 1.º ciclo do Ensino Básico. 
Procurámos então aferir os factores desencadeadores da maior ou menor participação 
nos desafios lançados pelo Liter@net e para isso inquirimos alguns dos participantes 
no projecto.  

Começando pelos alunos participantes (cf. G2), estes estão distribuídos por sexo 
de forma praticamente equitativa (53% do sexo masculino e 47% do sexo feminino) e 
têm, maioritariamente, 9 e 10 anos (cf. G3), frequentando por isso, na sua maioria, o 
4º ano de escolaridade (cf. G4). 

53%
47%

Participação por sexos

Masculino

Feminino

G2

1%

3% 10%

43%
40%

2% 1%

Participação por idades

6 anos

7 anos

8 anos

9 anos

10 anos

11 anos

12 anos

G3
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1% 5%

17%

77%

Participação por anos de escolaridade

1.º ano
2.º ano
3.º ano
4.º ano

                                                                  G4

Os alunos participaram maioritariamente (cf. G5) (45% de ocorrências) nos 
desafios lançados pelo Liter@net e, quando não participaram (cf. G6) tal deveu-se 
predominantemente a três razões distintas: o professor não tinha disponibilidade (43%), 
o computador/impressora da escola não funcionava (38%) ou o exercício proposto era 
muito difícil (14%), o que vem corroborar as nossas afirmações anteriores acerca da 
elevada ou diminuta participação no Liter@net. 

23%

46%

26%

5%

Participaste nos desafios do liter@net...

todas as semanas

quase sempre

algumas vezes

nunca

  
G5
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14%

38%43%

1%
2% 2%

Quando não participaste no liter@net, foi porque...

os exercícios eram muito difíceis

o computador/impressora da escola não funcionava

o teu professor não tinha disponibilidade para participar

não tinhas vontade em participar

a tua equipa não queria participar

te esqueceste

G6

Relativamente à opinião que têm sobre os exercícios do Liter@net (cf. G7), para 
47% dos alunos os exercícios do Liter@net foram muito interessantes e úteis, para 
30% genericamente interessantes (tendo contudo havido alguns muito difíceis), 
havendo 18% dos alunos a considerar que os exercícios foram engraçados.

47%

3%1%

18%

30%

0%
1%

Qual a tua opinião sobre os exercícios do liter@net?

Muito interessantes e úteis

Genericamente interessantes, mas houve alguns muito difíceis

Interessantes, mas a linguagem utilizada é complicada

Engraçados

Um importante apoio para aprender língua portuguesa

Sem grande interesse

Pouco adequados ao teu nível

 
G7

Já os professores (G8), vêem nos exercícios do Liter@net um importante apoio 
na Língua Portuguesa (42%), considerando-os muito interessantes e úteis (41%) ou 
genericamente interessantes, havendo contudo alguns muito difíceis (17%).



312

exedra • 9 • Março de 2010

41%

17%0%

42%

0% 0%

Genericamente, qual a sua opinião relativamente aos exercícios 
do liter@net?

Muito interessantes e úteis

Genericamente interessantes, havendo contudo alguns 
exercícios excessivamente difíceis
Interessantes, mas com uma linguagem pouco acessível

Um importante apoio na língua portuguesa

Sem grande interesse

Pouco adequados ao nível dos alunos

    
G8

Segundo os professores (G9), e no que concerne a participação dos alunos no 
Liter@net, estes mostraram-se maioritariamente muito interessados, empenhados e 
motivados (50%) ou genericamente interessados (42%)

50%
42%

8%

0%
0%

De uma forma geral, os alunos que participaram mostraram-se...

Muito interessados, empenhados e 
motivados
Genericamente interessados

Interessados somente em alumas 
semanas
Indiferentes

Completamente desinteressados

                                                                                          

G9

Como balanço geral (G10 e G11), é considerado por 78% dos alunos inquiridos 
que o Liter@net provocou uma melhoria no seu desempenho em Língua Portuguesa, 
tendo 90% afirmado que considera importante a continuação do lançamento de 
desafios pelo Liter@net.
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78%
2% 20%

Achas que o liter@net fez com 
que melhorasses em Língua 

Portuguesa?

Sim

Não

Não tenho 
opinião

G10 

90%

0% 10%

Para ti é importante que o 
liter@net continue a lançar 

desafios no próximo ano lectivo?

Sim

Não

Não tenho 
opinião

G11

No mesmo sentido, e relativamente aos professores, 92% considera que o Liter@
net propiciou uma melhoria do desempenho dos alunos em Língua Portuguesa, sendo 
para estes mesmos 92% importante e pertinente que o projecto continue no próximo 
ano lectivo (G12 e G13).

92%

0% 8%

Considera que o liter@net 
propiciou uma melhoria do 

desempenho dos alunos em 
Língua Portuguesa?

Sim

Não

Não tenho 
opinião

G12



314

exedra • 9 • Março de 2010

92%

0% 8%

Considera importante e pertinente a 
continuação do projecto no próximo 

ano lectivo?

Sim

Não

Não tenho 
opinião

G13

Finalmente, e no que concerne aos comentários/sugestões dos discentes, a par 
do seu carácter bastante elogioso, sublinhamos a pertinência de algumas sugestões, 
nomeadamente as que dizem respeito ao grau de dificuldade dos exercícios e as 
relativas à diversidade de conteúdos a exercitar (“deviam lançar mais desafios também 
sobre outras matérias: estudo do meio, matemática, expressão plástica”) e à forma de 
os exercitar (solicitando “exercícios com mais mistérios”).

Os professores, não obstante considerarem as virtualidades do projecto, sugeriram 
a realização de exercícios para níveis de escolaridade específicos (exercícios por 
níveis) e também a inclusão de, a par das efemérides, tópicos relacionados com os 
interesses dos alunos (séries televisivas e grupos musicais). 

Conclusão

Com base no anteriormente exposto, parece-nos que o Liter@net atingiu os 
objectivos a que se propôs: fomentou, através da utilização das TIC, um melhor 
conhecimento da Língua Portuguesa, desenvolvendo, pela descoberta e pela indução, 
o gosto e conhecimento dos alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico relativamente a esta 
área do saber, tão importante para o seu futuro. Contudo, estes dados, não obstante 
sublinharem as virtualidades do projecto e o grau de satisfação dos seus intervenientes 
mais directos, chamam também a atenção para algumas insuficiências, como o não 
funcionamento dos materiais da escola (impressora ou mesmo computador) e a 
disponibilidade, muitas vezes compreensivelmente bastante limitada, dos docentes.

Apesar destas vicissitudes, próprias, a nosso ver, de um período experimental como 
foi este em que decorreu o Liter@net, consideramos que, genericamente, este projecto 
atingiu os seus objectivos. De facto, não obstante ser a primeira vez que está em 
funcionamento, tivemos cerca de 450 participações em apenas 4 meses, participações 
essas só possíveis através do uso das TIC (objectivo basilar do projecto). Além disso, 
propiciámos, segundo alunos, professores e monitores, uma melhoria no desempenho 
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dos alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico na disciplina de Língua Portuguesa, o que 
por si só justificaria, seguramente, a continuação do Liter@net em anos subsequentes. 
O Liter@net é pois a prova viva de que é possível (e proveitoso) aliar diversão e 
aprendizagem ou, como disse um dos participantes do nosso projecto, é possível 
“aprender português a brincar!”
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