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Porque é que estamos a utilizar a estratégias dos portfólios e da utilização das 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)? 
R: Estamos a utilizar esta estratégia com o objectivo de desenvolver competências nos alunos 
e treina-los a utilizar essas competências na vida real, de forma a contribuir para a construção 
de um mundo melhor. 
 
Mas porque essa estratégia (TIC e Portfólios digitais) e não a estratégia de ensino 
tradicional? A estratégia de ensino tradicional não desenvolve competências nos 
alunos? 
R: Sim, a estratégia de ensino tradicional também desenvolve competências nos alunos (como 
saber ler, escrever, fazer contas, desenhar, comparar, etc.), mas é uma forma de ensino que 
está mais preocupada na memorização dos conteúdos e no cumprimentos dos programas, não 
se preocupa muito em trabalhar eficazmente essas competências e treinar os aprendentes a 
utilizá-los.   
 
Mas porque é importante treinar essas competências? 
R: É importante desenvolver e treinar utilizar as competências para podermos utilizá-las na 
vida real, para resolver problemas. A escola serve para preparar-nos para viver na sociedade 
(vida real). Portanto, precisamos muito mais do que apenas saber, isto é, ter alguns 
conhecimentos, precisamos saber encontrar esses conhecimentos e outras capacidades e 
atitudes que nós temos e saber utilizá-las em cada momento para compreender situações e 
resolver problemas. Isto é, é preciso saber fazer e para fazer é preciso treinar, ter experiência. 
 
Mas o que são Competências, a final? 
R: Competência é a capacidade de “mobilizar”, isto é identificar de saber utilizar, um conjunto 
de conhecimentos, informações, atitudes e habilidades, para resolver de forma eficaz um 
problema, numa determinada situação. 
 
Um exemplo simples: 
Imagina que tu encontras na tua casa ou na tua comunidade um problema de alcoolismo. Para 
resolveres ou ajudares a resolver o problema com eficácia terás que ser competente. Isto é, 
terias que saber que as informações que estudaste em FPS sobre alcoolismo podem te ajudar 
a resolver o problema; depois terias que recordar esses conhecimentos para compreender e 
enquadrar o problema de acordo com aquela situação concreta; depois terias que mobilizar 
valores de compreensão, de solidariedade, de boa vontade, de motivação, etc., para ajudar o 
alcoólatra; depois terias que saber relacionar com a pessoa e com as demais envolvidas e 
saber comunicar com elas; depois terias que ter a capacidade de reflectir e avaliar hipóteses de 
resolução do problema; e depois terias que saber tomar a decisão mais acertada para 
aconselhar uma solução.  
 
E que competências nós vamos desenvolver e treinar? 
R: É um pouco complicado separar as competências umas das outras, elas estão intimamente 
interligadas, e é necessário mobilizar várias competências ao mesmo tempo para se resolver 
ou compreender uma situação.  
Mas subdividimo-las em quatro grandes áreas, e são as seguintes: 
 
Atitude Reflexiva – esta competência implica criar o hábito de pensar e desenvolver a 
capacidade metacognitiva (aprender a aprender), isto é, a capacidade de mobilizar e transferir 
conhecimentos para resolver problemas de acordo com cada contexto. Tem a ver com 
idealizar, pesquisar, seleccionar, analisar, reflectir, decidir, actuar, voltar a reflectir para ver se 
os objectivos previstos foram alcançados, extrair conclusões e corrigir possíveis erros. 
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Autonomia e Autoestima – Esta competência implica aprender a ser e também aprender a 
aprender. Aprender a ser – tem a ver com a construção de uma identidade pessoal e de uma 
auto-estima para agir de acordo com a tua consciência e não pela vontade dos outros. E 
mesmo que escolhas seguir a orientação dos outros, mas que tenhas a consciência da tua 
opção e tomá-la como tua a partir do memento que decidires seguir essa orientação. E 
portanto, responsabilizar-te pelas tuas escolhas e acções. Aprender a aprender (conhecer) – 
tem a ver com ser activo e autónomo na busca do conhecimento ou dos teus ideais, procurar 
as soluções por si próprio e não ficar na dependência dos outros (professores).  
 
Relacionamento Interpessoal (trabalhar em grupo) e Comunicação – esta competência tem 
a ver com mobilizar todas as capacidades para se relacionar da melhor forma com os outros, 
cooperar e colaborar eficazmente com elas e estabelecer boa comunicação, isto é saber 
escutar e argumentar, - de forma a criar entendimentos e gerar acções consensuais que sejam 
satisfatórias para o elemento e o para o todo (grupo ou sociedade). Portanto esta competência 
tem a ver com aprender a viver juntos, aprender a trabalhar em grupo e aprender a se 
comunicar.  
 
Utilização das TIC / Criatividade – as TIC são instrumentos poderosíssimas e imprescindíveis 
para se informar, para a se aprender e para se comunicar. Portanto, esta competência também 
tem a ver com aprender a aprender, isto é, com todas as estratégias necessárias de pesquisa, 
análise, reflexão, etc., para se construir o conhecimento. Mas tem a ver também com a 
criatividade, isto é, saber tirar todo o proveito das TIC para transformar a informação em 
conhecimento e o conhecimento em artefactos concretos para o proveito próprio e para o 
benefício de outras pessoas. 
 
Como vou desenvolver essas competências? 
R: Vais desenvolver essas competências através do projecto de construção de um portfólio 
digital de aprendizagem. Isto é vais utilizar o portfólio digital (blogfólio) como um meio 
interactivo para desenvolveres essas competências. Utilizamos o blogfólio e as TIC porque são 
muito mais estimulantes para o aluno aceitar a responsabilidade de ser ele a construir a sua 
aprendizagem, porque facilita o processo de construção da aprendizagem, e também porque 
permite ao aluno mostrar aos outros o que anda a aprender em FPS.  
Portanto, utilizando o portfólio e as matérias (Flagelos Sociais: Alcoolismo, Tabagismo e 
Drogas), vais desenvolver essas competências através de problemas: com o conteúdo 
alcoolismo vais escrever uma carta e produzir um cartaz informativo em grupo; com Tabagismo 
vais, em grupo, criar um folheto informativo; no Drogas vais recolher informações no campo 
(visita de estudo Tenda Al Shadai) para produzir um artefacto de aprendizagem a tua escolha 
utilizando as TIC. Em cada conteúdo vais também resolver um problema baseado em casos 
reais para treinares mobilizar as competências.  
 
Especificamente, vais desenvolver as competências da seguinte forma: 
A 1ª competência, Atitude reflexiva, – vais desenvolve-la reflectindo sobre as matérias e os 
artefactos que produzires e reflectindo sobre a forma como aprendes. Isto é, se ao utilizares o 
portfólio e as TIC e todas as estratégias relacionadas como: pesquisa, trabalho de grupo, 
produção de artefactos, reflexão, etc., aprendes realmente. 
 
A 2ª competência, Autonomia e Autoestima, – vais desenvolve-la assumindo a 
responsabilidade da tua aprendizagem, pesquisando as informações necessárias, trabalhá-las 
e transforma-las em conhecimento, e evidenciando atitudes e comportamentos favoráveis a 
uma vida livre dos flagelos sociais que vamos estudar. 
 
Vais desenvolver a 3ª competência, Utilização das TIC, utilizando essas ferramentas com 
criatividade para produzires artefactos de aprendizagem e para organizar e utilizar o blogfólio 
para a construção da tua aprendizagem, designadamente através da reflexão. 
 
Podes desenvolver a 4ª competência, Relacionamento Interpessoal e Comunicação – 
interagindo em grupos de trabalho, expondo ideias, participando em debates, fazendo 
apresentações orais e comentando os trabalhos dos colegas. 


