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SUMÁRIO EXECUTIVO
O presente Relatório descreve as principiais atividades e resultados da 4ª edição Apps for Good –
2017/2018.
No ano letivo 2017/2018 destacamos o piloto na ilha da Madeira, o envolvimento crescente de
raparigas a integrar o programa, a multidisciplinaridade dos professores envolvidos, a realização
de 4 Encontros Regionais (Norte, Sul, Açores e Madeira) e a realização da 1ª edição do App Start
Up - uma iniciativa complementar ao Apps for Good e o Pitch Accelerator nas empresas parceiras
do programa.
Nesta edição Apps for Good 2017/2018, para além da avaliação geral do programa através do qual
verificamos o impacto do mesmo nos intervenientes diretos do programa (alunos e professores),
destacamos o estudo de caso - single group post-test design – com foco nos professores.
Continuamos a disseminar a metodologia de projeto nas escolas nacionais, a fortalecer o impacto
nas competências dos alunos e professores, e assim contribuir para o desenvolvimento de uma
geração de jovens mais confiantes e colaborativos, preparados para atuar no mundo e criar a
diferença.
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INTRODUÇÃO
O Relatório de Avaliação e Impacto do programa educativo tecnológico Apps for Good pretende
apresentar as atividades desenvolvidas nas diferentes fases de implementação e os principais
resultados atingidos no ano letivo 2017/2018.
Nesta 4ª edição Apps for Good estiveram envolvidos 2439 alunos, 399 professores e 168
escolas. Ao longo deste programa foram desenvolvidas uma serie de atividades e ações de
divulgação que certificam a sua aplicabilidade em diversos contextos educativos e a necessidade
de integrar diferentes formas de trabalhar as competências dos alunos no espaço escola. A par
disto, o programa desperta consciências e promove comportamentos aliados à responsabilidade
social, fazendo igualmente uma integração com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS.

O Apps for Good propõe-se a capacitar os jovens alunos na utilização de ferramentas digitais, mas
com um propósito social e de cidadania. No Apps for Good os jovens para além de consumidores,
têm aqui uma oportunidade de também eles serem criadores de tecnologia. Aos professores
oferece mudanças na forma como ensinam, incrementa as competências técnicas e introduz
métodos de ensino inovadores - Impacto nas competências dos professores. A par destas
mudanças, o envolvimento no programa também promove a relação de professor e aluno, bem
como o reconhecimento dos seus talentos e competências. Também se tem verificado, um
impacto significativo na Motivação e Confiança dos Alunos.

Neste relatório serão identificadas as principais características do programa bem como identificar
áreas de intervenção e necessidades de reformular com o intuito de se adaptar continuamente à
realidade das escolas e potenciar o seu crescimento.
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APPS FOR GOOD INTERNACIONAL
O Apps for Good engloba internacionalmente cerca de 31.979 alunos e 1.194 professores de 854
escolas do Reino Unido, Portugal, Espanha, Polónia e EUA.

PAÍS

ESCOLAS

VS.16/17

PROFESSORES

ALUNOS

UK

657

+2

788

28,251

Portugal

135

+29

327

2,168

Arkansas

14

-21

14

120

Other (e.g. US, Poland, Spain)

48

-10

65

1,440

Total

854

0

1,194

31,979

Tabela 1- Crescimento Global Apps for Good

A nível internacional, Portugal é o 2º país com maior número de escolas envolvidas, atualmente
representa 20,5% da percentagem de escolas que efetivamente implementaram o programa Apps
for Good 2017/2018.
Desde que o Apps for Good foi implementado em Portugal (em 2014/2015), que o programa tem
vindo a crescer gradualmente e esta “pegada” destaca-se igualmente ao nível global. A analise dos
dados globais, permite-nos verificar que da edição anterior 2016/2017 para atual, Portugal foi o
país onde se verificou maior crescimento em relação ao número de escolas a participar no
programa: +29.
Portugal tem vindo a destacar-se não só pelo seu crescimento a nível internacional, mas também
pelo tipo de impacto que se tem registado junto dos professores e alunos, como vamos poder ver
um pouco mais à frente neste relatório.
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ANÁLISE DE IMPACTO
A metodologia adotada baseou-se numa abordagem mista de cariz quantitativo e qualitativo, à
semelhança do que se tem vindo a adotar em anos anteriores. Manteve-se o processo de recolha
de dados e monitorização do programa, mas integraram-se novas métricas quantitativas
fundamentais para a qualidade do trabalho de monitorização. A avaliação de impacto é um
elemento integrante do processo de gestão estratégica, permitindo verificar o valor efetivamente
obtido face à expetativa inicial de retorno e paralelamente, definir novas estratégias fundamentais
para a implementação do programa.
Para além de se verificar os efeitos dos equipamentos e ferramentas tecnológicas na motivação
para a aprendizagem, no envolvimento escolar e as aspirações de carreira dos jovens, também se
considerou necessário focar um pouco mais a avaliação nos professores. Neste sentido foi
introduzida uma nova metodologia de avaliação de forma a verificar os efeitos favoráveis
associados à participação dos professores no Programa Apps for Good no seu desenvolvimento
profissional e envolvimento escolar, através, da análise das diferenças associadas a dois outros
parâmetros determinados para explorar efetivamente os benefícios decorrentes do projeto:
longevidade do envolvimento no Programa e a participação na Formação Apps for Good.
Como instrumentos utilizados para a recolha de dados:

 QUESTIONÁRIOS (perguntas fechadas e abertas)
Questionários iniciais e finais inseridos plataforma online, com o intuito de se recolher
informação quantitativa e qualitativa sobre os diferentes aspetos do programa.

 VISITAS DE ACOMPANHAMENTO NO TERRENO
Com entrevistas iniciais e finais para recolher dados que permitiram validar os resultados
esperados com os efetivamente alcançados;

 ESTUDO DE CASO
Com base no método contra factual, no sentido de se verificar os efeitos (quantitativos) do
programa nos seus intervenientes (alunos e professores), recorrendo a análise aprofundada
dos efeitos do programa no desenvolvimento profissional e envolvimento escolar dos
professores
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APPS FOR GOOD 2017/2018
O ano letivo de 2017/2018 registou um aumento significativo de intervenientes no programa
(40%), sendo igualmente relevante, as 96 novas escolas que integraram o programa no seu
agrupamento.

Ano letivo

ALUNOS

PROFESSORES

ESCOLAS

IDEIAS APPS

2014/2015

300

32

16

56

2015/2016

1166

167

64

208

2016/2017

1744

251

106

239

2017/2018

2439

399

168

272

Tabela 2- Distribuição das Escolas/Professores/Alunos e Ideias desenvolvidas

Se se analisar o número de escolas que continua a participar pelo segundo ano consecutivo no
programa, verifica-se uma taxa de retenção de 42,9%, representando 72 escolas das 106 escolas
que participaram na 3ª edição (2016/17).

40%

43%

Taxa de Crescimento

Taxa de Retenção

ESCOLAS
Em 2014/2015 inscreveram-se 16 escolas. Em 2015/16, este número mais do que quadruplicou: 74
escolas a nível nacional (Portugal continental). Em 2016/2017, o número efetivo de escolas foi de 106,
sendo que uma destas escolas está localizada na Ilha de S. Miguel – Açores (Piloto com 1 escola). Nesta
última edição 2017/2018, o Apps for Good continua em ascensão, tendo alargado a sua implementação
na ilha da Madeira, através de um projeto Piloto.
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Figura 1– Mapa das Escolas Apps for Good 2017/2018

Tabela 3-

Norte

32%

Centro

25%

Área Metropolitana de Lisboa

24,5%

Alentejo

5%

Algarve

3%

Região Autónoma dos Açores

8,9%

Região Autónoma da Madeira

2,4%
Distribuição das Escolas Apps for Good 2017/2018 por Região – Percentagem
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TIPOLOGIA DA ESCOLAS
95,7%

Escolas do Ensino Público

4,3%

Escolas do Ensino Privado
Escolas TEIP (Territórios Educativos de Intervenção Prioritária) - marcados pela

9,9%

pobreza e exclusão social onde a violência, a indisciplina, o abandono e o
insucesso escolar mais se manifestam;

Em relação ao ano anterior, regista-se uma diminuição no número de escolas TEIP (-13,7%)
integradas no Apps for Good. Esta oscilação deve-se principalmente ao facto deste tipo de escolas
ter ao dispor uma vasta oferta de projetos educativos, que anualmente é alterada de acordo com
as características da população escolar e assim integrar novas abordagens no seu plano de
atividades escolares.

Tipologia das

Escolas

Escolas 2016/2017

Escolas
TEIP
(com e sem contrato

Públicas

23.6%

Escolas 2017/2018

9,9%

de autonomia)
Não TEIP
(e com contrato de

72.6%

85,8%

3.8%

4,3%

106

168

autonomia)
Privadas

Ensino Particular
TOTAL

Tabela 4- Distribuição das escolas Apps for Good 2017/2018 por tipologia
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MODELO DE IMPLEMENTAÇÃO
Nos 4 anos de implementação do programa Apps for Good em Portugal, têm-se registado uma
tendência na utilização da modalidade curricular nas escolas nacionais, sendo este um indicador de
confiança e aplicabilidade dos conteúdos do programa e adaptabilidade às necessidades curriculares.

Curricular

Extra-Curricular

Outros (Misto, …)

18,0%

49,0%

33,0%

Gráfico 1- Distribuição das Escolas Apps for Good 2017/2018 por modelo de implementação

Curricular
60,0%

Extra-Curricular

Outros (Misto, …)

53,8%
49,0%

50,0%
40,0%

33,0%

30,2%
30,0%
20,0%

16,0%

18,0%

10,0%
0,0%
Apps for Good 2016/2017

Apps for Good 2017/2018
Gráfico 2- Diferenças no modelo de implementação adotadas pelas escolas
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Apesar de se registar um ligeiro aumento no modelo de implementação extracurricular, o modo
curricular continua a ser predominante. A escolha do modelo de implementação – curricular,
extracurricular ou misto - fica à responsabilidade da Direção dos Agrupamentos e/ou Coordenador
do programa na escola, de acordo com a disponibilidade das turmas envolvidas.

TIPO DE ENSINO
Regista-se um maior envolvimento do ensino regular na implementação do Apps for Good
2017/2018.
Regular

Profissional

Vocacional

6,0%

41,0%

53,0%

Gráfico 3-Distribuição das escolas por tipo de ensino

Regular
70,0%

Profissional

Vocacional

62,3%

60,0%

53,0%

50,0%
41,0%
40,0%

33,6%

30,0%
20,0%
10,0%

4,1%

6,0%

Apps for Good 2016/2017

Apps for Good 2017/2018

0,0%

Gráfico 4- Implementação do programa Apps for Good no ano letivo 2016/17 e 2017/18 –por tipo de ensino
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PROFESSORES
O programa Apps for Good assenta numa metodologia de trabalho de projeto que coloca no centro da
aprendizagem o aluno, levando a uma nova organização do papel do professor que passará a adotar o
papel de facilitador e orientador dos conhecimentos dos jovens alunos.

CARACTERIZAÇÃO dos PROFESSORES

Professores Apps for Good 2017/2018 327
Número Inicial de Professores=399
Masculino
136
(54%)

Feminino
115
(46%)

Área disciplinar dos professores Apps for Good 2017/2018

%

Professores na área disciplinar tecnológica

52,3%

Professores em áreas disciplinares não tecnológicas
(Matemática e Ciências, Física – Química, Biologia e Geologia, Artes Visuais, Inglês, Português,

47,7%

Geografia, Bibliotecário, Educação Especial, entre outros.)

Apesar de se registar um maior envolvimento de professores de informática no programa Apps for Good,
é também relevante a sua multidisciplinaridade, registando-se o envolvimento de 48% de professores
de diversas áreas disciplinares não tecnológicas (com maior prevalência nas áreas disciplinares de
Matemática,
Ciências,
Línguas
e
Artes
Visuais,
entre
outras)

Professores da área disiciplinar tecnológica
Professores da área disiciplinar NÃO tecnológica
Linear (Professores da área disiciplinar NÃO tecnológica)
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

65,8%
52,3%

47,7%

34,2%

Apps for Good 2016/2017

Apps for Good 2017/2018

Gráfico 5- Distribuição de professores por áreas disciplinares no Apps for Good 2016/17 e 2017/18
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ALUNOS
Dos 2439 alunos inicialmente envolvidos, 1506 são rapazes e 933 são raparigas integrados em 168
escolas a nível nacional (Portugal Continental e Ilhas dos Açores e Madeira).

CARACTERIZAÇÃO dos ALUNOS

Número de alunos finais = 2168

80,0%

Masculino

Feminino

1359
(63%)

809
(38%)

72,0%

70,0%

63,0%

60,0%
50,0%
37,0%

40,0%
30,0%

28,0%

20,0%
10,0%
0,0%
Apps for Good 2016/2017
Rapazes

Apps for Good 2017/2018
Raparigas

Linear (Raparigas)

Gráfico 6- Distribuição dos alunos por género | Apps for Good 2016/17 e 2017/18

Apesar de a percentagem de raparigas se apresentar inferior em relação aos rapazes, o número
absoluto de raparigas tem vindo a crescer gradualmente, sendo que na presente edição este
número aumentou 9% em relação à edição anterior.
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1º ciclo

2º ciclo
0,10%

3º ciclo

Secundário

5,10%

35,90%
58,90%

Gráfico 7- Distribuição de alunos por ciclo de ensino

A maioria dos alunos está integrado no ensino secundário (58,9%) e 3º ciclo (35,9%).

- Média de Idades dos alunos
A média de idades dos alunos é de 15,8 anos. Os alunos que participaram no programa apresentam
idades compreendidas entre os 8 e os 20 anos, registando-se uma prevalência de alunos com 16
ou mais anos.

8 - 20 anos

16

Idades dos
alunos

Média de
idade
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA IMPLEMENTAÇÃO APPS FOR GOOD
LANÇAMENTO DA 4 ª EDIÇÃO DO PROGRAMA E RECRUTAMENTO DAS ESCOLAS
O processo de recrutamento das escolas é efetuado através da plataforma da Direção-Geral da
Educação (DGEstE). Contudo, de salientar, que os professores que já participaram no programa,
vão partilhando a sua boa experiência com outros professores, levando-os a inscreverem-se
também no programa.
Segundo dados recolhidos juntos dos professores, 24% referem que tiveram conhecimento do
programa através dos outros professores que por conhecerem e/ou terem estado envolvidos no
programa partilham informação relativamente à relevância do mesmo. Contudo, a divulgação
feita pelos organismos centrais do Ministério de Educação (22%) revelou também exercer um
papel determinante da disseminação do programa junto das escolas e dos professores
portugueses.
FORMAÇÃO INICIAL PARA OS PROFESSORES
A aplicação do Programa Apps for Good com os alunos exige, da parte dos professores,
conhecimentos sobre operação da plataforma, do tipo de conteúdos do Apps for Good, e dos
procedimentos a adotar, assim como do método aplicado (metodologia dos 5 passos).
FORMAÇÃO INICIAL b-LEARNING
Desta forma, os professores têm ao seu dispor uma formação Inicial B-Learning que se constitui como
uma ação de formação creditada, com um total de 15 horas, com uma componente presencial (6

horas) e à distância (9 horas - sessões síncronas). Para a realização da formação são utilizadas as
ferramentas Moodle e Zoom.
Assim, o curso de formação incide sobre os seguintes conteúdos:

Estrutura Modular
Sessão

Designação

I

Introdução ao curso Apps for
Good. Da teoria à prática: 5
Módulos.

II

Trabalho em equipa

Coimbra
Porto
Santarém
Açores
-

Técnicas de brainstorming –

-´

III
IV

Local

processo de criação de ideias
Estudo de Mercado

-

Presencial

À
distância

Total

6h

-

6h

-

1h30

1h30

-

1h30

1h30

-

2h

2h

15

V
VI

Desenvolvimento da app

-

Comunicação do produto

-

(Pitch)
Totais

-

2h

2h

-

2h

2h

6h

9h

15h

Tabela 5- Datas da formação para professores AfG 2017/2018 – Sessões Presenciais e Síncronas

COMPONENTE PRESENCIAL
Nesta 4ª edição Apps for Good, a formação para professores integrou 4 sessões presenciais –
Porto, Coimbra, Santarém e Açores (S. Miguel) A formação foi assegurada pela equipa Apps for
Good, equipa da DGE- ERTE bem como da Educom e ANPRI.

26 outubro ´17 – Escola Secundária Avelar Brotero, Coimbra – 1ª Sessão presencial Centro
27 outubro ´17 – Escola Secundária do Cerco, Porto – 1ª Sessão presencial Norte
30 outubro ´17 – Escola Superior de Santarém – 1ª Sessão presencial Sul
03 novembro´17 – Escola Domingos Rebelo – S. Miguel – 1ª Sessão presencial Açores

Tabela 6Datas da
formação
para
professores
AfG
2017/2018
– Sessões
Presenciais

Durante um dia, os docentes participantes, organizados em equipas, foram desafiados a simular
os 5 passos da metodologia Apps for Good e no final, realizaram um pitch da ideia que
desenvolveram ao longo da sessão.
Apresentamos de seguida o número de participantes total e por sessão presencial:

Coimbra

Porto

Santarém

São Miguel

TOTAL

17

59

57

15

148

professores

professores

professores

professores

professores

Registou-se um Tabela 7- Número de participantes por sessão presencial |Formação de professores 2017/2018
maior
envolvimento de professores ligados às áreas disciplinares tecnológicas (59%)
predominantemente do sexo feminino, cerca de 60%.

e
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COMPONENTE À DISTÂNCIA
Quanto às sessões online, efetuou-se uma planificação dos temas, de forma a garantir uma
aprendizagem mais sólida e estruturada dos 5 módulos do programa, à medida que as escolas vão
avançando no projeto.
Sessão

Designação

II

Trabalho em equipa

IV

Técnicas de brainstorming –
processo de criação de ideias
Estudo de Mercado

V

Desenvolvimento da app

VI

Comunicação do produto (Pitch)

III

Tabela 8- Apps for Good 2017/2018 – Temas das Sessões Síncronas

Apresentamos de seguida o número de participantes total e por sessão:
14 nov. 17´

06 dez. 17´

12 jan. 18´

8 fev. 18´

12 mar. 18´

119

104

108

101

98

professores

professores

professores

professores

professores

Tabela 9- Datas e número de participantes, por sessão síncrona |Formação de professores 2017/2018

Ao longo das sessões síncronas registaram-se uma média de 106 participantes por sessão.

AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES |APPS FOR GOOD 2017/2018
A avaliação da Formação destina-se a professores que participam no programa educativo Apps for
Good 2017/2018, visando identificar a adequação e impacto das sessões de formação, quer ao
nível da implementação do projeto Apps for Good no seu contexto educativo, quer ao nível do
desenvolvimento profissional Docente.
Esta avaliação enquadra diferentes momentos de recolha dados:
Parte 1: caracterização socioprofissional (após a sessão presencial)
Parte 2: Avaliação da Dimensão Presencial (após a sessão presencial)
Parte 3: Avaliação da Dimensão a distância (após as sessões online)
Parte 4: Avaliação Global (após as sessões online – no final)
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AVALIAÇÃO SESSÕES PRESENCIAIS
Foi solicitado aos participantes que classificassem as dimensões análise, de acordo com o seu grau
de satisfação, com base numa escala de 1 a 5, considerando que 1 corresponde a " nada
satisfeito(a)" e 5 a "totalmente satisfeito(a)".
Avaliação da Ação

Coimbra

Porto

Santarém

S. Miguel

Pertinência dos temas/conteúdos
abordados:

4,94

4,61

4,67

4,67

5,00

4,69

4,81

4,87

mobilizados

4,94

4,43

4,69

4,73

Materiais e equipamentos utilizados

4,59

4,53

4,50

4,73

ambientais

4,35

4,49

4,27

4,60

Adequação dos meios e logística

4,29

4,49

4,40

4,67

4,82

4,45

4,65

4,67

Apreciação geral do desempenho do)
formador
Adequação dos métodos pedagógicos

Qualidade das instalações e condições

Organização e Estrutura da sessão
presencial

Apreciação do desempenho dos formadores
Capacidade de comunicação e transmissão
de conhecimentos dos formadores
Domínio dos assuntos

5,00

4,75

4,87

4,87

5,00

4,78

4,90

4,87

Motivação suscitada

4,94

4,65

4,87

4,87

Relacionamento estabelecido com os
participantes
Dinâmica gerada no grupo

5,00

4,82

4,94

4,80

4,94

4,73

4,83

4,80

4,82

4,59

4,69

4,87

Satisfação Global com a Ação - Sessão
Presencial

Tabela 10- Classificação das dimensões em análise por sessão de formação

Análise qualitativa dos dados recolhidos (testemunhos dos professores) referente às sessões
presenciais vão ser referidos mais à frente neste relatório.

AVALIAÇÃO SESSÕES SÍNCRONAS
Para avaliação global desta ação formativa (incluindo a avaliação das sessões on-line), foi aplicado
um questionário para a qual obtivemos 84 respostas. Neste questionário incluiu-se as seguintes
18

dimensões: aspetos gerais da formação síncrona, avaliação apreciação do desempenho dos
formadores, grau de satisfação por sessão/tema e avaliação global da Formação.
Foi solicitado aos participantes que classificassem as dimensões análise, de acordo com o seu grau
de satisfação, com base numa escala de 1 a 5, considerando que 1 corresponde a " nada
satisfeito(a)" e 5 a "totalmente satisfeito(a)".

Média da
classificação atribuída

Avaliação das Dimensões – Sessões Síncronas

(escala 1-5)

Pertinência dos temas/conteúdos abordados

4,4

Apreciação geral do desempenho do(s) formador(es)

4,6

Adequação dos meios pedagógicos mobilizados

4,4

Meios tecnológicos utilizados para dirigir as sessões síncronas (Adobe
Connect)

4,3

Meios tecnológicos utilizados para suportar o trabalho assíncrono
(MOODLE)

4,1

Adequação dos recursos didáticos utilizados durante as sessões síncronas

4,4

Adequação da documentação disponibilizada na plataforma MOODLE

4,5

Cumprimento dos horários pelo formador e participantes

4,6

Horário no qual decorreram as sessões síncronas

3,9

Apreciação do desempenho dos formadores

Média da
classificação atribuída
(escala 1-5)

Capacidade de comunicação e transmissão de conhecimentos dos
formadores

4,7

Domínio dos assuntos

4,7

Motivação suscitada

4,5

Relacionamento estabelecido com os participantes

4,6

Dinâmica gerada no grupo

4,4
Tabela 11- Classificação das dimensões em análise – sessões síncronas e formadores
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A pontuação atribuída às dimensões gerais das sessões foi bastante satisfatória, uma vez que se
regista uma avaliação superior a 4 (muito satisfeito) em praticamente todas as dimensões, exceto
na dimensão referente ao horário das sessões.
Regista uma maior valorização referente à pertinência dos temas/conteúdos abordados,
apreciação geral do desempenho dos formadores, adequação da documentação disponibilizada
na plataforma MOODLE e cumprimento dos horários pelo formador e participantes, tendo sido
atribuídas pontuações entre 4.6 e 4.4.
Por fim, realizou-se uma avaliação global de toda a ação:

Ação Global de Formação

Classificação
média atribuída
(escala 1-5)

Adequação dos temas e trabalho desenvolvido aos objetivos definidos
para a ação de formação

4,4

Utilidade dos temas abordados na formação face à implementação do
projeto AFG no seu contexto escolar

4,4

Equilíbrio entre teoria/prática

4,1

Organização e coordenação entre as várias componentes da formação

4,4

Apoio prestado pela entidade organizadora ao longo da ação de formação

4,5

Duração da ação

4,3

Satisfação das expectativas iniciais

4,2

Promoção de aprendizagens relevantes para a minha pratica profissional

4,3

Grau de satisfação global com a formação Apps for Good

4,4

Tabela 12- Classificação das dimensões da Ação Global | Formação de Professores 2017/2018

Dos dados recolhidos do questionário de satisfação, realçamos como aspetos positivos e menos
favoráveis:

PONTOS FORTES DA FORMAÇÃO
Referente às sessões presenciais:
. A sessão presencial é o momento-chave de arranque do projeto, para a maioria dos
professores, que obtêm uma rápida abordagem do programa;
. Partilha entre colegas dos desafios e preocupações na adoção da iniciativa;
. Partilha de boas práticas de professores que já passaram pelo projeto;
. Networking e esclarecimento de questões.
20

PONTOS FORTES DA FORMAÇÃO (continuação)
. Importância dos temas apresentados e pelas dinâmicas implementadas;
. Reconhecida qualidade dos formadores; formadores/comunicadores capazes de suscitar
motivação para o desenvolvimento de projetos;
. A importância da abordagem do empreendedorismo no seio da escola e da sociedade;
. A formação acarreta mais-valias para a atividade no processo de ensino e de
aprendizagem.

PONTOS A MELHORAR DA FORMAÇÃO
REFERENTE ÀS SESSÕES PRESENCIAIS:
. Condições das salas de formação (em particular o condicionado acesso à rede wi-ffi);
. Para alguns os conteúdos e práticas aplicadas são com cariz pouco técnico, mais focado
na metodologia (sugestão: Análise das Prototyping Tools – ferramentas apresentadas na
plataforma);
. Grupo de trabalho grande;
. Haver mais partilha/demonstração de apps desenvolvidas anteriormente, vídeos dos
pitches, mais relatos por parte de professores que já tenham passado pela experiência.

REFERENTE ÀS SESSÕES SÍNCRONAS:
Horário - Algumas das sessões poderiam ser assíncronas, dificuldade em conciliares os
horários das sessões;
Plataforma Moodle com problemas - Sessões com problemas técnicos;
Formação mais adaptada aos alunos do 1º e 2º ciclo - estratégias específicas para este nível
de ensino, bem como materiais e conteúdos disponíveis;
Maior abordagem da parte mais técnica do projeto - mais formação relativa ao
desenvolvimento da app (programação)

Registou-se uma adesão crescente por parte dos professores à formação, tendo a presente edição
contado com a participação de 148 professores.
Após a análise dos dados recolhidos e tendo em consideração as sugestões partilhadas pelos
professores, verifica-se a necessidade de adotar algumas das sugestões na planificação de futuras
formações Apps for Good. Contudo é notável o impacto positivo que a formação tem para os
professores, nomenadamete como facilitador no arranque do programa, pela partilha de boas
práticas entre professores, pelo networking que este tipo de ação proporciona.
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ACOMPANHAMENTO PERMANENTE
Monitorização à distância, por telefone, e-mail e visitas de acompanhamento
VISITAS ÀS ESCOLAS
Uma parte significativa do programa e que é identificada como um fator diferenciador do
programa, é o contato direto que a equipa operacional estabelece com as escolas.
Estas visitas têm como objetivos monitorizar e adequar continuamente o programa aos seus
utilizadores, no esclarecimento de dúvidas, entrevistar professores e alguns alunos, a fim de
conhecer as reais perspetivas de execução do programa.
. 1ª visita às escolas | novembro a dezembro, a equipa Apps for Good visitou as escolas que
implementaram o programa pela primeira vez:

50

89

99

Escolas visitadas

Professores entrevistados

Alunos entrevistados

. 2ª visita às escolas | abril a maio, a equipa Apps for Good realizou a 2ª visita às escolas.

42

71

77

Escolas visitadas

Professores entrevistados

Alunos entrevistados

Os objetivos do segundo contato presencial com as escolas é verificar os principais desafios
ultrapassados, os objetivos atingidos e motivar os intervenientes nesta fase final do programa.
Estas visitas também permitem comparar dados iniciais e finais, e assim aferir

as mudanças

ocorridas e verificar o impacto do programa.
Sempre que possível, o Apps for Good apela à participação dos parceiros nas suas atividades. As
visitas é um exemplo disso.
Para além das visitas, os beneficiários do programa também contaram com o apoio constante da
equipa operacional do programa via contacto telefónico e/ou endereço de email.
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DESENVOLVIMENTO DE NOVOS CONTEÚDOS – Dashboard Apps for Good
No ano letivo 17/18, a plataforma do Apps for Good disponibilizou novos conteúdos e
aprendizagens para melhorar a experiência dos seus utilizadores - professores e alunos. Assim
sendo e a par das tecnologias exponenciais, foi lançado o curso de Machine Learning.

COMUNIDADE DE EXPERTS - Rede de especialistas
A plataforma online do Apps for Good inclui uma rede de especialistas a nível internacional: são
cerca de 1300 profissionais das mais diversas áreas (marketing, design, tecnologia, negócio,
empreendedorismo, comunicação, conceção de um produto, viabilidade técnica e de dados…) que
voluntariam o seu tempo para dar apoio online aos alunos e professores. Os Experts orientam as
equipas de alunos em sessões de uma hora em videoconferência, onde ouvem as ideias e questões
dos alunos, dão o seu feedback e conselhos por forma a estimular a sua motivação no
desenvolvimento do trabalho. No ano passado, nesta rede global, cerca de 48 especialistas falam
português de Portugal e português do Brasil. No presente ano, a comunidade de experts tem cerca
de 63 portugueses.
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FELLOWS
O Apps for Good lançou uma rede de alunos que já participaram no Apps for Good, designada por
Fellows. Esta é uma oportunidade para os alunos continuarem em contacto com todas as
iniciativas do Apps for Good, de contribuírem para a evolução do programa, de colaborarem com
os alunos da própria escola e contactarem com outros alunos de diferentes áreas e locais.

Figura 2- Fellows nos Encontros Regionais Apps for Good

Ao longo desta edição, o grupo de Fellows foi envolvido numa série de atividades, nomeadamente
na 27º Digital Business Congress da APDC, Conferência "Novas Perspectivas para a Inovação Social"
(Lisboa), no InCode (em Coimbra), entre outros.
A sua participação neste tipo de iniciativas ajuda-os a continuarem a potenciar as suas
competências e alargar a sua experiência no Apps for Good. Também colaboraram com a equipa
Apps for Good no apoio a eventos como os Encontros Regionais e Evento Final da 4ª edição do
Apps for Good.
A ligação a esta comunidade é alimentada através de uma página no Facebook, que já conta com
a participação de cerca de 21 elementos.
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NINJA
A comunidade Ninja é composta por um grupo de professores que já estiveram envolvidos no
programa Apps for Good nas edições anteriores e que pelo seu excelente desempenho e
envolvimento, possam contribuir para o desenvolvimento de uma estrutura de apoio e
esclarecimento de dúvidas aos novos professores que queriam implementar o programa nas suas
escolas. Tem como objetivo também, envolvê-los em reuniões periódicas no sentido de
contribuírem para a tomada de decisões estratégicas na implementação do programa em Portugal.
Este apoio entre pares, a partilha de boas práticas de conduta e experiência, potencia a
disseminação e o crescimento do Apps for Good.
Em abril de 2018, realizámos a 1ª reunião com um grupo de cerca de 13 professores Ninja, que
ocorreu no evento App Start Up O objetivo foi ouvir a opinião dos professores quanto à
disponibilidade e vontade de participações futuras no programa e as suas motivações quanto à
presença no evento. Veja-se alguns dos testemunhos partilhados pelos Ninja:
“(…) o entusiasmo dos alunos. Este tipo de eventos suscita uma motivação extra (…)”.
“(…) e os pais também e prova disso é que hoje algumas mães estão aqui presentes, para
testemunharem o que gera tanta excitação e poderem para assistir ao desempenho deles.”
“Desenvolver as suas competências a outros níveis, terem um contacto alargado e fomentarem
novas experiências.”
“Os apoios que têm tido por parte da Escola e entidades locais, são um efeito face aos resultados
que têm tido e isto faz com os professores e alunos queriam fazer mais e melhor”.
O Apps for Good quer continuar a manter o envolvimento e esta linha de contacto com estes
professores, que por diversas razões, mantêm uma ligação ao programa de edição para edição.

APP START UP – 1ª EDIÇÃO
Concretizou-se a 1ª edição do evento App Start Up, que pretende ligar as soluções desenvolvidas
pelos jovens das três últimas edições do programa ao mercado das Mobile Apps e de lhes criar
condições de capacitação, mentoria ou financiamento.
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9

12

55

19

Escolas

Professores

Alunos

Soluções
Tecnológicas

Participaram 19 equipas formadas por alunos do 4º ao 12º ano de escolaridade que participaram
e que receberam tutoria em processos de design, implementação e publicação de aplicações
coordenado por equipas do IADE. No momento do Marketplace, todas as equipas a apresentaram
as suas aplicações e em pitch perante um conjunto de convidados e de um júri composto por
elementos representantes dos parceiros do programa. Posteriormente, realizou-se uma «brief
talk» em torno do tema “Estamos a Educar para o Futuro?” que contou com a participação de José
Vítor Pedroso (Direção-Geral da Educação) e Filipe Almeida (Portugal Inovação Social), entre
outros.

Figura 3- Grupo de Alunos e Professores na 1ª edição App Star Up

A solução tecnológica a ser financiada pelo DNS.pt e a grande vencedora da 1ª Edição do App Start
Up foi a Cook Wizard. Desenvolvida por cinco jovens alunos do 12º ano do Agrupamento de Escolas
de Nelas, a aplicação funciona como um assistente mobile que sugere receitas, com base nos
ingredientes que existem em casa – na despensa ou frigorífico – nível de dificuldade, número de
pessoas e tempo de execução. Adicionalmente, também a solução ABC.play – Aprender a
Vocabular de uma equipa de alunos do Jardim Infantil da Quinta dos Bacelos (ABEI), com o objetivo
de ajudar a desenvolver o léxico das crianças e pessoas com necessidades educativas especiais, foi
escolhida pelo DNS.pt para ser desenvolvida profissionalmente.
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O App Start Up foi organizado no âmbito da parceria DNS.pt, APDC, IADE e Beta-i com o Apps for
Good e contou com a presença de cerca de 250 pessoas, entre participantes, convidados e
visitantes do evento.

ENCONTROS REGIONAIS APPS FOR GOOD | 4ª EDIÇÃO
Na 4ª edição do Apps for Good em Portugal foram realizados 4 encontros regionais: em S. Miguel
- Açores (01 de junho), em Valongo (27 de junho), em Lisboa (03 de julho) e na Madeira (06 julho).
Estes 4 encontros fazem parte da competição nacional, através do qual são selecionadas as 22
melhores ideias/soluções tecnológicas que passam à fase final da competição Apps for Good
2017/2018. Nestes encontros participaram 354 alunos e 121 professores que tiveram a
oportunidade de apresentar 109 soluções tecnológicas.

Escolas
Professores
Alunos
Equipa/Apps
Juri

ENCONTRO
REGIONAL
AÇORES

ENCONTRO
REGIONAL
NORTE

1
6
19
6
6

25
53
160
45
20

ENCONTRO
REGIONAL
CENTRO SUL
20
57
166
55
22

ENCONTRO
REGIONAL
MADEIRA

TOTAL

3
5
9
3
6

49
121
354
109
54

Nessa competição regional, os alunos tiveram a oportunidade de apresentar as suas soluções
desenvolvidas ao longo do ano letivo. Essas apps são o resultado das suas ideias para resolver os
problemas identificados na sua comunidade.
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Figura 4- Encontro Regional Açores - S. Miguel - 23 junho 2018

Figura 5 - Encontro Regional Norte - Valongo– 27 de junho 2018

Figura 6 – Encontro Regional Centro-Sul – Lisboa – 03 de julho de 2018

Pela primeira vez, a competição nacional contou com a participação da ilha da Madeira, onde se
realizou um dos encontros regionais e na qual foi selecionada uma equipa para participar no
Evento Final Apps for Good.

28

Figura 7- Encontro Regional Madeira - Ribeira Brava - 06 julho 2018

AVALIAÇÃO GERAL DOS ENCONTROS REGIONAIS APPS FOR GOOD | 4ª EDIÇÃO
A avaliação dos Encontros foi realizada através da aplicação de um questionário aos participantes
– professores, alunos e júri, no final de cada evento.
Feedback do questionário
Professores
Alunos
Júri

n*
37
192
23

% de repostas
30,6%
54,2%
42,6%

*Número de respostas recebidas ao questionário de avaliação

Dimensões analisadas
A fim de se avaliar o grau de satisfação, foi aplicado um Questionário de Satisfação, no final de
cada encontro, no qual foi solicitado a atribuição de uma classificação dos seguintes tópicos:

Tópicos
Acolhimento/Check-in
Acessibilidade/Localização
Qualidade das instalações
- Adequação do espaço ao evento
Organização do evento
Apoio prestado pelos colaboradores
Material disponibilizado
Agenda do evento (horário e duração das
atividades)
Expectativas (correspondeu ao que
esperava
Grau de Satisfação Geral

Média da Classificação
(escala de 1 a 5)
Professores
Alunos
4,9
4,8

4,4
4,3

4,6

4,4

4,8
5
4,8

4,4
4,5
4,3

4,5

4,2

4,6

4,2

4,7
(92%)

4,4
(84%)
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Na sua globalidade, os resultados obtidos foram muito positivos, registando-se em todas as
dimensões em análise, o que revela uma classificação que oscila entre o 4 “muito satisfeito” e 5
“totalmente satisfeito”.
Analisando de uma forma mais específica o último tópico – Grau de Satisfação Geral – os
professores (4,6), atribuem uma classificação superior aos dos alunos (4,2), pois os professores
fazem uma avaliação mais enquadrada com impacto dos encontros nas competências dos
participantes, enquanto que os alunos se focam mais nos resultados dos encontros (seleção das
equipas).
Através de testemunhos recolhidos junto de professores e alunos é possível verificar alguns
aspetos de como esta experiência é vivenciada pelos participantes.

TESTEMUNHOS DOS PROFESSORES

“É uma oportunidade de obtenção de feedback das ideias apresentadas, uma oportunidade de
desenvolver competências comunicacionais”
“Reforços positivos por parte do júri são importantes para o desenvolvimento das ideias e um forte
contributo para o futuro deles”
“Possibilita que os alunos expandam as suas capacidades de diálogo e de interação com o público”
“Agradecemos muito a disponibilidade, simpatia e profissionalismo que imprimiram ao longo de
todo o processo e que se tornou mais explícito no Encontro Regional.”
"A organização prévia, com materiais disponíveis (cavalete, colas, etc.). O espaço era adequado e
o ambiente que se gerou foi muito agradável e descontraído. Houve muita interação entre os
alunos das diferentes escolas."
"Superaram todas as expectativas! Surpreenderam imenso pela positiva. Além do espaço reunir
todas as condições para o grande momento final... A animação da apresentadora, intervenção
sonora e colaboração do público tornaram a cerimónia de encerramento extremamente
envolvente e animada."
TESTEMUNHO DOS ALUNOS
“Oportunidade de interação com as outras equipas de trabalho e a troca de experiencias”
“Contacto com o júri (maior possibilidade de explicar as apps e feeback motivador)”
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"Experiência única e fabulosa/enriquecedor e aprendizagem"
“A valorização do trabalho das equipas - incentivaram todas as equipas a continuar e valorizaram
o trabalho de todos”
“Ambiente confortável e divertido/criativo e diferente”

Envolvimento do Pais e Encarregados de Educação nos Encontros Regionais
Nesta edição do Apps for Good também foi possível contar com a presença de alguns
pais/familiares que acompanharam os seus educandos nos Encontros Regionais. Através do
contacto e recolha de testemunho, foi possível obter a perspetiva dos pais sobre o impacto deste
programa educativo nos seus educandos.
- 75% considera que a participação do seu filho/educando no programa contribuiu positivamente
para o envolvimento do seu filho/educando na escola e para o seu sucesso escolar;

TESTEMUNHOS DOS
PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

- 100% considera que este projeto contribuiu positivamente para o seu filho/educando
desenvolver competências relevantes para o mercado de trabalho

“O meu filho fala neste projeto com muito entusiasmo e é impossível esse
entusiasmo passar-nos ao lado. Sempre que é possível estou presente nestes
dias que são muito importantes para eles”
“Devido aos meus educandos falarem tanto no projeto tinha curiosidade de
materializar a visão que tinha do que me contavam. Acho que para as
crianças é uma experiência que irão manter na sua memória.”
“Perceber a atitude e forma de interagir dos meus educandos, quando
expostos ao público. Estas iniciativas, servem e são muito uteis para
preparar os futuros trabalhadores deste país, face as exigências do mercado
de trabalho.”

PITCH ACCELERATOR SESSION
Tal como o Apps for Good UK Awards, foram realizadas pela 1ª vez no Apps for Good em Portugal,
o “Pitch Accelerator Sessions”. Essas sessões foram realizadas antes do evento final (um mês
antes) em empresas parceiras, nas quais algumas equipas finalistas, tiveram oportunidade de
apresentarem o seu pitch aos colaboradores das empresas. Este contacto foi uma excelente
oportunidade para orientar as equipas para o seu campo e uma forma de melhorar a preparação
e o trabalho desenvolvido pelos dos alunos.
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O impacto desta atividade, foi avaliado através de uma questão integrada no questionário no final
Evento Final, para professores e alunos: “Como classifica esta experiência no Apps for Good?” (com
base numa escala de 1 a 5, sendo 1 “muito má” e 5 “muito boa” . A análise de dados permitiu verificar
os seguintes resultados:

4,9*

4,5*
Professores

Alunos

Figura 8 - Classificação da Experiência Accelerator Session - professores e alunos

TESTEMUNHOS
“Foi uma ótima experiência. Os alunos tiveram a oportunidade de apresentar o pitch e receber
dicas de melhoria. Os alunos destacaram ainda a excelente experiência da visita guiada pelas
instalações da empresa.”
“Esta experiência é muito enriquecedora para os alunos porque é uma opinião de pessoas
diferentes das quais eles estavam habituados a lidar ao longo do projeto.”
“Contribuiu para melhorar a preparação da apresentação final das alunas”

EVENTO FINAL APPS FOR GOOD 2017/2018
O Evento Final do Apps for Good marca o momento de encerramento da 4ª edição do programa,
com a participação das 22 soluções finalistas selecionadas nos 4 Encontros Regionais realizados
em Portugal Continental e Ilhas. Todas as equipas são convidadas a realizarem um Pitch da sua
ideia e posteriormente a exporem o seu trabalho em Marketplace, perante um júri composto por
representantes dos parceiros do Apps for Good que são responsáveis por selecionar as equipas às
diferentes categorias prémios:
A) 1º, 2º, 3º melhores Apps;
B) Prémio “A Escolha do Público”;
C) Prémio Jovem Aluna. PT ;
D) Prémio Tecnológico.
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A Fundação Calouste Gulbenkian foi o anfitrião do Evento Final Apps for Good 2017/2018, no dia
24 de setembro, que recebeu 72 alunos e 40 professores.

Figura 9- Equipas de Alunos e Professores no Evento Final Apps for Good 4ª edição

Escolas

Professores

Alunos
M =54

19 escolas

F =18

Total
de
Participantes

40
72

112

O Evento Final contou com a participação de cerca de 250 pessoas entre professores, alunos,
Fellows, parceiros e convidados, incluindo a presença do Ministro da Educação que compareceu
no Marketplace e na cerimónia de entrega de prémios.
Avaliação Geral
Feedback do questionário
Professores
Alunos
Júri

n*
9
42
5

% de respostas
22,5%
58,3%
25%

*Numero de respostas recebidas ao questionário de avaliação;

Dimensões analisadas
A fim de se avaliar o grau de satisfação do evento, foi aplicado um Questionário de Satisfação. Com
base numa escala de 1 a 5, sendo que 1 corresponde a “nada satisfeito” a 5 que corresponde a
“totalmente satisfeito”, foi solicitado a classificação dos seguintes tópicos:
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Tópicos

Acolhimento/Check-in
Acessibilidade/Localização
Qualidade das instalações - Adequação
do espaço ao evento
Organização do evento
Apoio prestado pelos colaboradores
Material disponibilizado
Agenda do evento (horário e duração
das atividades)
Expectativas (correspondeu ao que
esperava)
Grau de Satisfação Geral

Média da Classificação
(escala de 1 a 5)
Professores
Alunos

Júri

5

4,5

4,4

4,8

4,3

4,8

4,9

4,6

4,6

4,8

4,5

4,6

5

4,5

4,8

4,8

4,4

4,4

4,7

4,1

4,2

4,6

4,2

4,6

4,6
(92%)

4,3
(86%)

4,6
(92%)

Na sua globalidade, os resultados obtidos foram bastante positivos. Os tópicos que apresentam
valores médios, que oscilam ente o 4 e 5, o que revela uma classificação de “muito satisfeito” e
“totalmente satisfeito” face à sua participação no evento.
Analisando a média de resposta registada, referente ao último tópico – Grau Satisfação geral para os professores e júri, a classificação atribuída é idêntica – 4,6 (taxa de satisfação de 92%).
Nos alunos este valor é um pouco inferior, mas igualmente elevado, sendo a classificação atribuída
de 4,2 (Taxa de satisfação de 86%). Estes valores são compatíveis com um enquadramento de
representativos Este valor consideram-se “totalmente satisfeitos” com o evento.

Motivação de participação

Professores
4,7
(94%)

Alunos
4,2
(84%)

Júri
4,6
(92%)

Em relação às motivações futuras face aos eventos Apps for Good, é possível verificar que os
professores apresentam valores ligeiramente mais elevados do que os alunos, sendo geralmente
estes professores que continuam a implementar o programa nos anos seguintes numa perspetiva
de potenciar o trabalho que iniciaram no Apps for Good.

Maior aprendizagem que os PROFESSORES levam desta experiência
“A troca de informação e conhecimentos com outros colegas e equipas”
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“Comprovei que é possível promover/desenvolver atividades dentro da escola que vão muito para
além do currículo.”
“A oportunidade de ser facilitador/orientador durante todo o processo. O trabalho realizado é
substancialmente diferente do que foi realizado numa aula e, por isso, foi o desafio maior desta
experiência e aquele que me proporcionou a maior aprendizagem.
“O desenvolvimento de projetos desta natureza nas escolas faz imenso sentido. Este é um caminho
a seguir, desenvolver projetos que motivam realmente os alunos, com ligação à realidade, de
interajuda, colaboração e apelo à criatividade.”

Maior aprendizagem que os ALUNOS levam desta experiência
“Terem contacto com outras realidades e novas experiências”
“O trabalhar em equipa, o desenvolvimento de capacidades de comunicação e resolução de
problemas.”
“A experiência da participação que os levou a abrir horizontes e a ter um pouco de noção do que
se está a passar no país “
“O processo criativo, a caminhada no processo de conceção do produto e do plano de negócio, bem
como o contacto com a ciência e tecnologia”.

EVENTOS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS – setembro 2017 a setembro 2018

DATA

EVENTO

TIPO DE PARTICIPAÇÃO

26 setembro’17

Programa «É a Vida Alvim»

Divulgação televisiva

27 e 28 setembro’17

Congresso APDC - Lisboa

Evento de divulgação

27 e 28 outubro’17

XI Jornadas da Educação Santa
Maria da Feira

Picth do projeto – painel de
comunicação

31 outubro’17

Workshop Inovação Social - ISCTE

Picth do projeto – painel de
comunicação

6 novembro’17

Génération 2

Picth do projeto – painel de
comunicação
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10 novembro’17

EVPA Annual Conference Oslo

Picth do projeto – painel de
comunicação

27 e 28 novembro’17

Social Innovative Conference –
Fundação Calouste Gulbenkian

Evento de divulgação

6 dezembro’17

1ª Conferência - Fórum
Permanente para as
Competências Digitais InCoDe
2030 - Coimbra

Participação Jovens em marketplace

17 janeiro’ 18

Almada Forma

Workshop para professores

15 fevereiro’18

Conferência do Dia do Perfil do
Aluno –Fundação Champalimaud

Participação Jovens em marketplace

02 março’18

Qualifica – Matosinhos

Evento de divulgação

03 março’18

II Seminário da Rede de
Bibliotecas de Condeixa

Worskshop para professores

16 março’18

Futurália – Lisboa

Evento de divulgação

05 abril´18

Profmat 2018 - Almada

Workshop para professores
Picth do projeto – painel de
comunicação

11 abril´18

Portugal Inovação Social - Faro

Picth do projeto – painel de
comunicação

27 abril’18

Evento Escola Secundária Quinta
do Marquês - Oeiras

Pitch's dos Projetos

05 maio’18

4º Encontro Sobre Jogos e Moblie
- Coimbra

Picth do projeto – painel de
comunicação

10 maio’18

Oficina Apps for Good - Cascais

Workshop para professores

19 maio’18

Congresso Municipal de Educação
- Pinhel

Pitch do projeto – painel de
comunicação
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20 junho’18

AfG Award´s - Londres

Participação da equipa vencedora do
Aps for Good 3 edição

04 julho'18

Próbotica - Escola Vergílio
Ferreira - Lisboa

Pitch do projeto – painel de
comunicação

06 julho’18

TIC@Portugal - Almada

Workshop para professores

05 setembro’18

II Encontro Regional de
Tecnologias na Educação - Açores
(Terceira)

Pitch do projeto – painel de
comunicação

Cronograma | setembro 2017 a setembro 2018
Quando

Atividade

Preparação
Jul- Set. ‘17

Confirmação das parcerias Apps For Good 17/18
Identificação das escolas com base na informação do Ministério da Educação.
Convite de participação ao projeto às escolas, dirigido pela Direção-Geral da Educação.
Inscrição das escolas nacionais.

Arranque
Set. - Out. ‘17

Aplicação do um questionário online inicial.
Escolas acedem aos conteúdos online do AfG e aos recursos de formação.
Arranque do projeto Apps for Good, que inclui sessões com especialistas e apoio
permanente das escolas portuguesas.

Desenvolvimento
Out – Nov.‘17

Arranque da formação b-learning (componente presencial e e-learning síncrona)
creditada pela Direção-Geral da Educação.
Arranque do grupo professores Ninjas e Fellows

Out. – Jun.‘17

Reuniões de acompanhamento de Projeto com a equipa de coordenação e operacional.
Formação b-learning (componente e-learning síncrona).

Out. – Dez. ‘17

Visita inicial de acompanhamento à execução do projeto.

Mar.- Abri. `18

Evento App Start Up

Mar. – Jul. ´18

Estudo de caso (analise de dimensões em estudo grupo experimental vs grupo
controle).

Abr. – Jun. ‘18

Visita final de acompanhamento à execução do projeto.
Aplicação do questionário final de projeto (a nível internacional, inclui escolas
portuguesas).

Mai- Jul ‘18

Discussão dos termos da parceria para o ano de 2018/19.
Análise de propostas. Celebração de novas parcerias para 2018/19.

Encerramento
Jun. –Jul. ‘18

Encerramento do ano2017/18.
Encontros Regionais Apps for Good em local a designar (Região Norte/Interior;
Região Sul; Açores).

37

Set. ‘18

Evento Final Apps For Good
Apresentação do relatório de avaliação de impacto Apps For Good 2017/18
Lançamento Apps for Good 2018/19

Preparação do ano
letivo 2018/2019

----Relatório de Avaliação Programa Apps for Good 2017/2018
(versão adaptada do relatório de avaliação externa da UL-IU)
Introdução
O processo de avaliação externa, desenvolvido pelo Instituto de Educação à Universidade de
Lisboa, à implementação do Programa Apps for Good, no contexto português, no ano letivo
2017/2018, operacionalizou-se com base nas seguintes atividades:
i) análise e validação dos instrumentos de monitorização e avaliação final do programa, em
específico, guião de entrevista inicial e final e questionários de avaliação final (em versões duplas,
desenvolvidas respetivamente para alunos e para professores);
ii) organização, codificação e análise dos dados recolhidos no inicio e no final da implementação
do junto dos professores e alunos participantes;
iii) desenvolvimento de um estudo de caso para mensuração do impacto do envolvimento dos
professores no Programa Apps for Good nas suas práticas pedagógicas e desenvolvimento
profissional docente.

Instrumentos de recolha de dados
O processo de recolha de dados alicerçou-se na aplicação de questionários online dirigidos a
alunos e professores e na aplicação de entrevistas iniciais e finais realizadas igualmente para
alunos e professores. Os instrumentos foram especificamente desenhados para o programa,
advindo os mesmos da equipa internacional do programa. Sendo parcialmente adaptados à
realidade nacional, não se revelou possível sujeitar os mesmos aos merecidos procedimentos de
pré-testagem. Contudo, os mesmos foram aprovados para aplicação por parte de três especialistas
do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.
Ambos os questionários, para alunos e para professores, alicerçavam-se em questões de formato
de resposta fechada, com escalas de resposta de 6 pontos, seguindo o formato adoptado nos
instrumentos aplicados internacionalcionamente pelo programa. Os guiões de entrevista
assumiam um formato semi-estruturado, contendo questões fechadas e questões abertas, tanto
para docentes como para estudantes.
Desta forma as respostas recolhidas nos mesmos foram sujeitas a procedimentos de análise
estatística, para as questões de resposta fechada, e a processos de categorização, por análise de
conteúdo, para as questões de resposta aberta.
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Procedimentos éticos
O processo de recolha, codificação, organização e tratamento dos dados foram desenvolvidos de
acordo com o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados, pelo que todos os dados recolhidos
foram única e exclusivamente tratados com a finalidade de avaliar o processo de implementação
do programa no ano letivo 2017/2018 e de identificar processos de melhoria a estabelecer
futuramente. Em momento algum, foram solicitados, a professores ou alunos, dados de
identificação pessoal. Os dados recolhidos serão mantidos pela vida util do programa, ou seja,
durante a sua implementação no contexto nacional, para análise comparativa entre anos letivos,
sendo pois armazenados em sistemas de elevada segurança, onde se assegura a impossibilidade
da uma divulgação não autorizada dos mesmos.
De igual modo, todo o protocolo de recolha de dados foi desenvolvido de acordo com a Carta de
Ética para a Investigação em Educação e Formação do Instituto de Educação da Universidade de
Lisboa (Deliberação n.º 453/2016, Diário da República, 2.ª série - N.º 52 -15 de março de 2016), a
saber:
. a integridade total da ação por parte da equipa responsável pela condução do trabalho, pautada
pela competência, rigor, seriedade, zelo e transparência de todos os procedimentos de análise de
dados realizados;
. a garantia do consentimento informado de todos os participantes (alunos e professores)
assegurando-se a total legalidade e a natureza voluntária da sua participação;
. a proteção e reserva da identidade de todas as pessoas e entidades envolvidas nas várias etapas
do trabalho, sendo garantida a total confidencialidade dos dados por estes facultados.
Caracterização dos respondentes
Considerando que existiram diferentes momentos e diferentes instrumentos de recolha de dados,
os números que seguidamente se apresentam não se reportam à totalidade dos participantes no
programa, mas sim ao número de respondentes conseguidos, professores e alunos, no processo
de aplicação de cada um dos instrumentos respetivos.
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Resultados das Entrevistas Iniciais realizadas aos Alunos
. Distribuição por Género
Feminino

Masculino

29,3

70,7

. Distribuição por Idade

30

25,3

20

15,2
10,1

7,1

10
2

1

1

2

2

7

8

9

10

11

10,1

8,1

0
12

13

14

15

16

17

Apresentaram idades compreendidas entre os 7 e os 19 anos, com uma média etária de 15.71
anos.
. Distribuição por Ano de escolaridade
30

27,3

25
18,2

20
15

12,1

10
5

14,1

15,2

9º ano

10º ano 11º ano 12º ano

7,1
2

1

1

2

1

3º ano

4º ano

5º ano

0
7º ano

8º ano

As percentagens mais representativas estão relacionadas com os alunos do 12º ano (27,3 %) e
alunos do 10º ano (18,2%)
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. Distribuição por Ciclo de Ensino
1º ciclo

2º ciclo

3º ciclo

Secundário

04% 02%

33%
61%

4% dos alunos estava a frequentar o 1º ciclo, 2% o 2º ciclo, 33.3% o 3º ciclo e 60.7% o ensino
secundário.
. Distribuição por Tipologia de ensino
Ensino Profissional

Ensino Regular

Ensino Vocacional

03%

50%

47%

. Distribuição por Área do curso profissional

Turismo

2

Técnico de Multimédia

5,1

Técnico de Gestão e Programação de Sistemas…

25,3

Técnico de gestão de equipamento informáticos

2

Regular de Ciências e Tecnologia

6,1

Programador de informática

6,1

Marketing

2

Informática de gestão

3

Horário extra-curricular

17,2

Eletrónica, Automação e Computadores

1

Design Grafico

2

Curso Profissional de Saúde

1

Robótica (1ª ciclo)

3

Clube de robótica

24,2
0

5

10

15

20

25

30

o 75.8% dos alunos nunca havia desenvolvido programas ligados à tecnologia.
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No que respeita aos motivos que os alunos apontam como motivos subjacentes à sua participação
no programa, verifica-se que o convite e o estímulo à participação dos alunos no programa
estabelecida pelos professores, o interesse pela área da tecnologia, pela oportunidade de virem
a desenvolver uma app e o seu mérito social são os mais apontados pelos alunos.

No que respeita aquilo que os alunos esperam poder vir a aprender através da sua participação
no programa, os alunos referem sobretudo o facto de poderem vir a desenvolver uma app (68%
dos mesmos referem-no).

Resultados das Entrevistas Finais realizadas aos Alunos
. Contacto anterior com projeto tecnológico [Já participas-te em algum projeto tecnológico antes?
Qual?]
Não

Sim

24%

76%



76% dos alunos encontra-se pela primeira vez a estabelecer contacto com um projeto de
natureza tecnológica.
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. Experiência no desenvolvimento de Apps, anterior ao programa Apps for Good [Antes de participares
no Apps for Good, já alguma vez tinhas desenvolvido uma App]

De igual modo, foi possível verificar que cerca de 80% dos alunos nunca havia desenvolvido uma
app.
. Experiência no desenvolvimento de Apps, após programa Apps for Good [E agora, no programa,
chegaram a desenvolver alguma?]

Sim, desenvolvemos um produto final (3)

Sim, desenvolvemos a ideia mas não terminamos
(2)

46%

54%

A totalidade dos alunos respondentes desenvolveram uma app sendo que 46% dos mesmos fê-lo
até à criação do produto final, e 54% não terminou a app conceptualizada.
. Categoria da App/ Solução tecnológica desenvolvida [Em que categoria se enquadra a tua App/solução
tecnológica?]

Verifica-se que a maior parte das ideias de apps/soluções tecnológicas integram a categoria
Utilitários (23%), Educação (22%) e Social (13,3%).
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. Desenvolvimento dos módulos – Maior satisfação [Qual a fase/módulo que mais gostaste do
programa?]
Módulo 1 - Organizar e trabalhar em equipa
Módulo 2 - Identificar os temas/Ideias da aplicação
Módulo 3: Analisar o mercado
Módulo 4: Desenvolver o protótipo e Criar a aplicação
Módulo 5: Comunicar as suas ideias (Pitch)
50%

40%

40%

33%

30%
20%

10%

10%

09%

10%
00%
1

Relativamente as fases do programa que de acordo com os alunos se revelam para os mesmos
mais estimulantes, verifica-se que é a fase/ módulo 2 - Identificar os temas/Ideias da aplicação e
a fase/ módulo 4 - Desenvolver o protótipo e criar a aplicação que se destacam (74%).
. Desenvolvimento dos módulos – Maior dificuldade [Qual a fase/módulo do programa onde sentiste
mais dificuldades?]

Módulo 1 - Organizar e trabalhar em equipa
Módulo 2 - Identificar os temas/Ideias da aplicação
Módulo 3: Analisar o mercado
Módulo 4: Desenvolver o protótipo e Criar a aplicação
Módulo 5: Comunicar as suas ideias (Pitch)
50%

40%

40%
29%

30%

18%

20%
10%

07%

06%

00%
Percentagem

De igual modo, são as fases/módulos 2 (Identificar os temas/Ideias da aplicação) e 4 (Desenvolver
o protótipo e criar a aplicação) aqueles que são assinalados igualmente como promovendo maior
sentido de dificuldade junto dos alunos, em particular o módulo 4 com cerca de 40% de alunos a
indicá-lo como difícil.
. Contacto com Experts [Participaste em alguma sessão com o expert?]
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PARTICIPAÇÃO EM SESSÃO COM
EXPERTS
Não

Sim

018%

080%

Na questão relativa à procura de apoio por parte do grupo de experts, disponibilizado pelo
programa para apoio aos alunos, verificou-se que cerca de 80% não recorreu à ajuda de experts.
. Apoio do expert no desenvolvimento da App [Consideras que a sessão com o expert te ajudou no
desenvolvimento da tua App?]
1 - Não ajudou em nada

4 - Ajudou

5 -Ajudou muito

6 - Ajudou bastante

6,7%
33,3%

13,3%

46,7%

[Classificação com base numa escala de 1 (não ajudou em nada) até 6 (ajudou bastante]

Ainda assim, dos alunos que efetivamente recorreram aos experts (cerca de 19%), a avaliação feita
pelos mesmos sinaliza que a sessão estabelecida se revelou útil para o desenvolvimento da app.
Dosalunos que contactaram com os experts, 93.3% considerou que o expert ajudou no
desenvolvimento da App.

. Nível de conhecimento tecnológico [Antes do programa, como classificavas o teu nível de
conhecimento tecnológico? E atualmente, como classificas o teu nível de conhecimento tecnológico?]
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Num momento prévio à participação no programa, verifica-se que apenas 28,2% dos alunos avalia
de forma favorável o seu nível de conhecimento tecnológico. Regista-se assim um crescimento
de 52, 6% no número de alunos que avalia favoravelmente o seu nível de conhecimentos
tecnológicos.

NÍVEL DE CONHECIMENTO
TECNOLÓGICO
Depois do Apps for Good

Antes do Apps for Good
44,9
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Após a participação no programa, os resultados permitem verificar que 80.8% dos alunos
classifica favoravelmente o seu nível de conhecimento tecnológico.
. Utilização da linguagem de linguagem ou ferramentas de programação [Por teres participado neste
programa, consideras que utilizas mais algum tipo de codificação, linguagem ou ferramentas de
programação na escola? E fora da Escola?]

UTILIZAÇÃO DA LINGUAGEM DE
PROGRAMAÇÃO
APÓS O APPS FOR GOOD
Na escola
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12,8 14,1
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9
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61.6% dos alunos refere que após a participação no programa passou a usar na escola
ferramentas de programação. No que se refere a atividades fora da escola a percentagem em
causa não foi além dos 19.3%
Dos dados seguintes, reportam-se a perceção dos alunos relativamente ao efeito favorável da sua
participação no programa Apps for Good no que à sua motivação para as aprendizagens
escolares diz respeito, tanto em sentido geral como na relação direta com as diferentes disciplinas.
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. Motivação nas Aprendizagens
[Consideras que o participado no programa Apps for Good contribuiu para aumentar a tua motivação
para as aprendizagens?]
60
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[Classificação com base numa escala de 1 (não contribuiu em nada) até 6 (contribuiu bastante]

o

96.1% dos alunos considera que a sua participação no programa contribuiu para
aumentar a sua motivação para as aprendizagens.

MOTIVAÇÃO PARA A APRENDIZAGEM
NAS DIFERENTES DISCIPLINAS
Matemática

Inglês

Português

Ciências

Física-Química

TIC

30

Percentagem

25
20

16,7

14,1

15
10
5

24,4

21,8

1,3 1,3 2,6 0 0 0

5,1 6,4

7,7

7,7
3,8
0

2,6

2,6

0

2,6

0

2,6 2,6

0

0
3

4

5

6

[Classificação com base numa escala de 1 (não contribuiu em nada) até 6 (contribuiu bastante]

o

8.3% dos alunos considera que a sua participação no programa contribuiu para aumentar
a sua motivação para as aprendizagens na disciplina de Matemática.

o

14.1% dos alunos considera que a sua participação no programa contribuiu para aumentar
a sua motivação para as aprendizagens na disciplina de Língua Inglesa.

o

24.4% dos alunos considera que a sua participação no programa contribuiu para aumentar
a sua motivação para as aprendizagens na disciplina de Português

o

9% dos alunos considera que a sua participação no programa contribuiu para aumentar a
sua motivação para as aprendizagens na disciplina de Ciências
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Neste domínio a disciplina de TIC destaca-se:
o 62.9% dos alunos a considerar que a sua participação no programa contribuiu para
aumentar a sua motivação para as aprendizagens nesta disciplina.
o

51.2% dos alunos considera ainda que a sua participação no programa contribuiu para
aumentar a sua motivação para as aprendizagens em outras disciplinas do currículo,
sobretudo disciplinas do currículo geral como seja História, Geografia, Psicologia, Filosofia
e dos cursos profissionais (Programação e Arquitetura de Computadores, Redes de
Comunicação, Sistema digitais, Marketing).

. Impacto no percurso Académico [Consideras que de alguma forma a participação no programa Apps
for Good te ajudou a clarificar o teu percurso académico?]
35
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[Classificação com base numa escala de 1 (não ajudou) até 6 (ajudou bastante]

o

59% dos alunos considera que a participação no Apps for Good ajudou na clarificação do
seu futuro percurso académico

. [Sabes o que queres fazer quando terminares a escola?]
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o 82% indica contrariamente já ter definido o que pretende fazer após terminar a escola.
. Expetativas [Consideras que com a tua participação no Apps for Good as tuas expetativas iniciais foram
correspondidas?]
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[Classificação com base numa escala de 1 (Não foram correspondidas) até 6 (Totalmente correspondidas)]

De forma muito positiva, foi possível constatar que 92.4% dos alunos indica que as suas
expectativas iniciais relativamente ao programa foram correspondidas.
. Grau de Satisfação [Após ter participado no Apps for Good, como classifica a sua satisfação geral em
relação ao programa?]
1

2

3

4

04%

5

6

06%

33%

56%

[Classificação com base numa escala de 1 (Nada satisfeito) até 6 (Totalmente satisfeito]

A satisfação geral com o programa relevou-se igualmente elevada, 96.2% dos alunos refere uma
elevada satisfação com a sua participação no programa.
. Intenção de manter contacto com o Programa [Gostaria de continuar a desenvolver algum tipo de
trabalho/manter o contacto com o programa Apps for Good?]

o 80% dos alunos relevou interesse em manter-se em contacto com o programa,
relevando disponibilidade para assumir o papel de Fellow.

Resultados do Questionário final aplicado aos alunos
. Impacto nas Competências – Alunos
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Os alunos avaliam positivamente os efeitos do programa no desenvolvimento de competências,
com especial incidência no trabalho em equipa, atendendo a que revelou o maior valor médio
registado (4.5 pontos, na escala de 1 a 6).
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[Classificação com base numa escala de 1 (nenhuma melhoria) até 6 (grande melhoria]

o

61,8% dos alunos refere que a sua participação no Apps for Good o ajudar a desenvolver
competências ligadas à programação.

o

85.2% dos alunos refere que a sua participação no Apps for Good o ajudar a desenvolver
competências ligadas ao trabalho em equipa.

o

75.7% dos alunos refere que a sua participação no Apps for Good o ajudar a desenvolver
competências ligadas à resolução de problemas.

o

76.9% dos alunos refere que a sua participação no Apps for Good o ajudar a desenvolver
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competências ligadas à comunicação e apresentação de ideias. Neste conjunto de
competências, registou-se aqui o valor percentual mais elevados.
o

72.7% dos alunos refere que a sua participação no Apps for Good o ajudar a desenvolver
competências ligadas ao design de produtos.

GRAU DE CONFIANÇA
Criatividade

4,51

Comunicação de ideias

4,34

Resolução de problemas

4,42

Trabalho de Equipa

4,56

Competências técnicas

4,28
4,1

4,15

4,2

4,25

4,3

4,35

4,4

4,45

4,5

4,55

4,6

[valores médios de resposta com base numa escala de 1 a 6]

Os mesmos permitem verificar que foi na capacidade de trabalhar em equipa assim como na
criatividade que o nível de confiança dos alunos revelou maior impacto com a sua participação
neste programa, considerando os valores médios registados, onde ambos se revelam superiores a
4.50 pontos, na escala de 1 a 6.

GRAU DE CONFIANÇA APÓS
PARTICIPAR NO APPS FOR GOOD
Competências Técnicas

Trabalho em equipa

Comunicação

Criatividade

40

Resolução de Problemas

35,1
33,9
32,1
31,5
30,4

35
30
25

34,5
3129,8
26,8
24,4

20,8

19,6
17,9 17,3
13,1

20
15

19
18,5
15,5 16,7
15,5

10
5

0 0 0 0 0

3,6 2,43,6 3
1,8

0
Nada Confiante

Muito Pouco
Confinante

Pouco Confiante

Confiante

Muito Confiante

Totalmente
Confiante
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Melhorias registadas na confiança….

75% competências
técnicas

85% trabalhar em
equipa

79.8% resolução
de problemas

75.7% comunicar
ideias

79.2%
criatividade.

70.8% resiliência.

. Impacto do programa na Aspiração de Carreira [Especialização na área das Tecnologias ou da
Programação]

E S P EC I A L I ZA R - T E N A Á R E A DA S
T EC N O LO G I A S O U DA P R O G R A MAÇ ÃO
Não

29%

Sim

Não sei

23%

48%

o 48.2% dos alunos indica que a sua participação no programa Apps for Good tornou mais
provável a hipótese de vir a especializar-se na área das Tecnologias ou da Programação.
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. [A participação no programa Apps for Good, levou-te a ter mais ou menos interesse em saber…]

MAIOR INTERESSE...
Criar o meu próprio negócio

4

Trabalhar numa empresa de tecnologia

4,02

Trabalhar numa área tecnológica

4,33

Saber mais sobre tecnologias digitais e
aplicações

4,26
1

2

3

4

5

6

[valores médios de numa escala de 1 a 6]

75.5%
mais
interesse em
saber mais
sobre
tecnologias
digitais e
aplicações

71.4%

65.4%

64.3%

mais interesse
em vir a
trabalhar
numa área
tecnológica

mais interesse
em vir a
trabalhar
numa
empresa de
tecnologia

mais interesse
em vir a criar
o seu próprio
negócio

Saber mais sobre tecnologias digitais e aplicações.

Trabalhar numa área tecnológica

Trabalhar numa empresa de tecnologia

Criar o meu próprio negócio

35

32,1

30
25

24,424,4

25

21,4

20,8
19,6 19
17,3

20

20,8

22 21,4

22,6

24,4
20,8

18,5

15
10

7,7
5,4 5,4

5

3
1,8 2,4

3

1,8

0
1

2

3

4

5

6

[Classificação com base numa escala de 1 (muito menos interessado) até 6 (muito mais interessado)]

53

Os efeitos favoráveis do envolvimento dos alunos no programa no que concerne a:
i)
criação/manutenção de uma atitude positiva relativamente à escola,
ii)
aumento da tua sua consciência acerca de como a tecnologia pode contribuir
para a resolução de problemas sociais
iii)
na melhoria da relação estabelecida com os professores também envolvidos no
programa.

RELAÇÃO COM A ESCOLA
Melhorar a relação com os professores envolvidos
no projeto

4,26

Aumentar a consciência de como a tecnologia
pode contribuir para a resolução de problemas
sociais

4,38

Atitude mais positiva relativamente à escola

4,68

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

[valores médios de numa escala de 1 a 6]

Os valores médios registados sinalizam que em especial o programa revela-se favorável no
estímulo de atitudes positivas nos alunos face à escola, com uma média de 4.68 pontos, na escala
de 1 a 6 pontos.
Atitude mais positiva relativamente à escola
Aumentar a consciência de como a tecnologia pode contribuir para a resolução de problemas sociais
Melhorar a relação com os professores envolvidos no projeto
40
33,9 34,5

35

29,8

30

23,8 23,2

25
17,3
14,3

15

5

22

20,2

20

10

28,6

6
3

4,2

5,4

3

13,7

16,1

1,2

0
Não Contribuiu em
nada

Contribuiu muito
pouco

Contribuiu pouco

Contribuiu

Contribuiu muito Contribuiu Bastante

o 71.4% dos alunos indica que a sua participação no programa contribuiu para o
desenvolvimento de uma atitude mais positiva relativamente à escola.
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o 79.7% dos alunos indica que a sua participação no programa contribuiu para a sua
consciência do valor que a tecnologia pode ter na resolução de problemas sociais.
o 74.5% dos alunos indica que a sua participação no programa contribuiu para melhorar a
relação com os professores que participaram no mesmo.
. Grau de satisfação geral com o programa
A satisfação dos alunos apresenta um valor médio de 4.53 pontos (numa escala de 1 a 6 pontos)

[Classificação com base numa escala de 1 (Totalmente insatisfeito) até 6 (Totalmente satisfeito)]

o 82.2% dos alunos indica que está muito satisfeito com o programa.
. Grau de recomendação o programa Apps for Good a outros alunos
O nível de recomendação do programa apresenta um valor médio superior a 8 pontos (numa
escala de 1 a 10 pontos)

o Com um nível de recomendação do programa elevado, ou seja, igual ou superior a 6,
encontra-se 73.2% dos alunos respondentes ao questionário final.
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Entrevista inicial aplicada aos Professores
As entrevistas finais foram realizadas em 58 escolas que demonstraram intenção de participar no
Programa. O grupo de professores respondentes foi formado por 101 professores
(aproximadamente 2 professores por escola), destes 46.53% era do sexo feminino e 53.74% % do
género masculino.
. Grupo de Recrutamento docente
Educação Física

1

Informática

2

61,2

2
2
2

Biologia e Geologia
Matemática
Filosofia

1
1
1
1
1
1
1

Latim e Grego
Educação Moral e Religiosa Católica
Educação Visual e Tecnológica
Português e Inglês
1.o ciclo do ensino básico
0

3,1

2
2
2

6,1

7,1
10

20

30

40

50

60

70

o 59.40% dos professores entrevistados pertencia ao grupo de informática (550). A
percentagem seguidamente mais elevada surge junto do 1º ciclo e do grupo de
Matemática, com respetivamente, 6.9% e 5.9%.
. Modelo de implementação
Curricular

Extra-curricular

Misto

09%

19%

38%

No que concerne ao modelo de implementação do programa adotado pelos professores, no início
do mesmo, é possível verificar que 37.8% dos professores previu implementar o mesmo em
âmbito curricular, 19.4% em âmbito extracurricular e 9.2% em situação mista. 33.6% dos
professores ainda não tem este elemento clarificado.
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De igual modo é possível constatar que os professores previram implementar o programa
sobretudo junto dos alunos de turmas do 10º, 11º e 12º ano, ou seja, no ensino secundário. 26
professores anteveem que o fará com turmas de cursos profissionais, 33 com turmas do ensino
regular e somente 3 com turmas do ensino vocacional.
. Fonte de Informação sobre o programa

o outros professores que por conhecerem e/ou terem estado envolvidos no programa
partilham informação relativamente à relevância do mesmo (24%), estimulando assim
que os colegas participem no programa com os seus alunos
o divulgação feita pelos organismos centrais do Ministério de Educação revelou também
exercer um papel determinante da disseminação do programa junto das escolas (22%) e
dos professores portugueses.

As associações profissionais de professores e os diretores escolares foram igualmente referidos
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pelos docentes, ainda que em menor frequência.
. Motivação de integração no programa

o principal motivo enunciado se prendeu com a oportunidade criada pelo programa no
desenvolvimento de conhecimentos e competências que permitirão a alunos (e a
professores) desenvolver uma app.
o oportunidade de aumentar a motivação dos alunos para as aprendizagens, a oportunidade
de levar os mesmos a desenvolver competências digitais e a própria metodologia do
programa Apps for Good, a qual em si se releva promotora da adoção de Metodologias de
Aprendizagem baseada em Projetos.
Motivos enunciados
Conseguir desenvolver uma app
Para motivar os alunos
Promover competências digitais e o trabalho com tecnologias
Pela Metodologia (Trabalho de Projeto)
Por ser um desafio
Autonomia e Flexibilidade Curricular
Relação com o mercado de trabalho/mundo
Desenvolvimento de Competências para o Sec. XXI
. Gestão de Projetos
. Empreendedorismo
. Resolução de Problemas
. Responsabilidade
. Comunicação
. Partilha de ideias
Inovaçao Pedagógica
Vertente social do programa
Divulgar o que a escola faz

Nº de incidência

total

10
9
9
8
6
5
5
5
3
2
2
2
1
1
4
4
2
78

. Desafio de Arranque do programa
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A necessidade de captar a manter a motivação dos alunos para participarem no programa e, para
a capacidade de encontrar tempo docente (letivo ou não letivo) para dedicar ao programa e gerir
as múltiplas atividades que cada um dos módulos requer por parte das equipas participantes
Em sentido completar, procurou-se perceber quais as ações que a equipa responsável pelo
programa Apps for Good poderia desenvolver com vista a responder aos desafios de
implementação do programa na escola anteriormente sinalizados pelo professor.
o A maioria das respostas assinalaram que, porquanto, a resposta da equipa se revelava
adequada e que as medidas a tomar seriam sobretudo internas às instituições escolares.
o É possível verificar que os professores valorizam a relação de proximidade que a equipa
do programa procura estabelecer com as escolas, assim como a sua elevada
disponibilidade e a agilidade na resposta a quaisquer solicitações.
. O que os professores esperam aprender

As respostas registadas para a primeira dimensão sinalizam que as principais expetativas de
aprendizagem dos professores se orientam para o
i)
desenvolvimento de apps, sendo igualmente referido a ampliação de conhecimentos
de programação nomeadamente para plataformas mobile,
ii)
o domínio da metodologia de aprendizagem baseada em projetos,
iii)
o desenvolvimento de maiores competências na área da organização e planeamento
de projetos em âmbito curricular e extracurricular.
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. O que os professores esperam que os alunos aprenderam

Já no que se refere às expetativas relativas às aprendizagens conseguidas pelos alunos, os
professores assinalam sobretudo o desenvolvimento de competências de índole social, as quais
são frequentemente designadas como soft skills, como seja, a capacidade de trabalhar em
equipa, de comunicar eficientemente, a consciência social e o respeito e convivencialidade, o
respeito e a autonomia.

De igual modo, os professores sinalizam também expetativas relativamente ao impacto do
programa na ampliação dos conhecimentos tecnológicos dos alunos.

Entrevista final aplicada aos Professores
Dos professores haviam já participado no programa, a substancial maioria (93%) estar a participar
pela primeira vez. Dos mesmos, 64.8% participou na ação de formação oferecida para
professores.

PA R T I C I PAÇ ÃO N A F O R M AÇ ÃO D E
P R O F ES S O R ES
Sim

Não

Parcialmente

4,2%
31,0%
64,8%
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. Envolvimento dos professores
50%

41%

40%

31%

30%
20%
10%

14%
03%

03%

01%

1

2

3

00%
4

5

6

[Classificação com base numa escala de 1 (Nada envolvido) até 6 (Totalmente envolvido)]

Os professores em causa referiram ter estado bastante envolvidos com o programa (85.9%),
registando-se o valor médio de envolvimento de 5.05 na escala de 1 a 6 pontos.
. Contributo da formação
0,4

35%

0,3
19%

0,2
0,1
0

0

0

1

2

3

04%

0
4

5

6

[Classificação com base numa escala de 1 (Não contribuiu em nada) até 6 (Contribuiu bastante)]

Relativamente ao contributo da formação frequentada para o desenvolvimento prático do
programa, dos professores que a frequentaram verifica-se que as respostas se revelam 100%
positivas. Numa escala de 1 a 6 pontos, registou-se mesmo um valor médio de 5.54.
. Contributo para aumento da motivação dos alunos
35%
30%
25%
20%
15%
10%
05%
00%

33%
21%
14%
02%
1

00%
2

02%
3

4

5

6

[Classificação com base numa escala de 1 (Não contribuiu em nada) até 6 (Contribuiu bastante)]

69% dos professores entrevistados consideram que a participação no programa contribuiu para
aumentar a motivação dos alunos para as aprendizagens.
. Perceção do professor sobre as Dificuldades apresentadas pelos alunos
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No que concerne às dificuldades apresentadas pelos alunos na participação no programa é possível
verificar que as atividades associadas ao Módulo 2- Identificar temas/ideias para solucionar um
problema (aplicação) são assinaladas como aquelas onde os alunos apresentam maiores
dificuldades.

DIFICULDADES EXPERIENCIADAS
NO TRABALHO COM OS ALUNOS
Seguir os passos da metodologia AfG em geral

10,3%

Módulo 1 - Organizar e trabalhar em equipa

5,2%

Módulo 2 - Identificar os temas/Ideias da…

48,3%

Módulo 3: Analisar o mercado

12,1%

Módulo 4: Desenvolver o protótipo e Criar a…

13,8%

Módulo 5: Comunicar as suas ideias (Pitch)

8,6%

Nenhuma dificuldade

1,7%
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Sinalizaram ainda outras dificuldades experienciadas no trabalho com os alunos:
 a sua dificuldade em trabalhar em equipa,
 elevados níveis de imaturidade,
 falta de motivação para se manterem envolvidos em programas a longo prazo,
 dificuldades de planificação do trabalho,
 falta de competências/conhecimentos,
 dificuldades em definir o plano de marketing e negócio,
 limitações no conhecimento da Língua Inglesa.
. Dificuldades apresentadas pelos professores

DIFICULDADES DOS PROFESSORES
Módulo 1 - Organizar e trabalhar em equipa
3,4%
Módulo 2 - Identificar os temas/Ideias da aplicação
3,4%
Módulo 3: Analisar o mercado
0,0
Módulo 4: Desenvolver o protótipo e Criar a…
2,3%
Módulo 5: Comunicar as suas ideias (Pitch)
0,0
Seguir os passos da metodologia do programa em…
19,5%
Falta de tempo/horário
Motivar os alunos nos dois primeiors módulos (mais…
10,3%
Falta de conhecimentos teóricos-práticos
12,6%
Comunicar com os experts
6,9%
0

5

10

15

20

25

41,4%

30

35

40

45
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No que respeita as dificuldades relativas ao trabalho dos próprios docentes na implementação do
programa foi possível verificar que assume prioridade os problemas relativos:
 à falta de tempo no horário dos professores para dar desenvolvimento ao programa.
 dificuldades associadas à implementação da própria metodologia de projeto;
 dificultava a organização das tarefas e tempo disponível para professores e alunos estarem
juntos;
 envolver os pais no trabalho, aprendizagens e projetos que as escolas desenvolvem.
. Fatores facilitadores apresentados pelos professores

Em sentido contrário, questionou-se ainda os professores acerca dos fatores facilitadores à
execução do programa. Com base nas respostas recebidas é possível verificar que é a formação
(inicial e completar) revela ser o fator identificado pelos professores como exercendo efeitos
positivos sobre a execução do programa na escola, bem como os materiais disponibilizados aos
professores no dashboard da plataforma online de suporte ao programa.

FACTORES PONTENCIALIZADORES
Visitas de acompanhamento

16,9%

Apoio e suporte por parte da direção da escola

9,9%

Formação Inicial

24,9%

Formação complementar

9,9%

Suporte telefónico

8,9%

Suporte via e-mail

4,9%

Materiais disponiveis no dashboard

27,9%

Rede de Experts

6,9%

Outros

5,9%
0

5

10

15

20

25

30

. Nível de Expetativas em relação ao programa Apps for Good
50
38%

40

40,8%

30
20
10

11,3%
1,4%

0

1,4%

1

2

3

0
4

5

6

[Classificação com base numa escala de 1 (Não foram correspondidas)
a 6 (Foram positivamente correspondidas)]

Foi ainda possível verificar que os professores entrevistados entendem como correspondidas pelo
programa as expetativas que tinham face ao mesmo, sendo o mesmo assinalado por 90.1% dos
professores.
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. Nível de satisfação com o Programa

NÍVEL DE SATISFAÇÃO COM O
PROGRAMA
1

2

3

4

5

6

1,4%

42,3%

52,1%

[Classificação com base numa escala de 1 (Nada satisfeito) até 6 (Totalmente satisfeito]

Os professores relevam níveis de satisfação geral em relação ao programa bastante elevados.
100% dos professores que responderam a essa questão apresentam uma resposta positiva.

Satisfação

5,5

Expectativas correspondidas

5,2

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

[Classificação com base numa escala de 1 (Não foram correspondidas) a 6
(Foram positivamente correspondidas)]

Efetivamente foi possível verificar níveis de expetativas correspondidos e níveis de satisfação
bastante elevados, respetivamente de 5.2 e 5.5, ambos pois superiores a 5 pontos.
. Aspetos positivos e menos positivos do Apps for Good

As respostas mais encontradas encontram-se listadas na tabela seguinte, respeitando-se a
frequência de enunciação (da mais elevada para a mais reduzida).
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Foco e Metodologia de trabalho

Desenvolvimento de competências
nos alunos (21st-century skills)

Organização da Formação (duração,
regime, enfoque dos conteúdos,
calendarização)
Falta de tempo dos professores
(aspeto externo ao programa)

Apoio em questões técnicas (maior
Estruturas de apoio: equipa, recursos suporte ao desenvolvimento de
disponíveis e plataformas
conhecimentos em programação)

No que concerne à sinalização de vantagens da participação da escola no programa Apps for
Good, os professores sinalizam que o programa pode trazer para a sua escola sobretudo:
i.
visibilidade;
ii.
contacto com o exterior, nomeadamente com o contexto empresarial;
iii.
oportunidade de promover inovação nas suas práticas pedagógicas pela metodologia de
projeto estimulada pelo programa;
iv.
pelo impulsionar do desenvolvimento de novas competências nos alunos, nomeadamente
de competências para o século XXI.
. Intenção de implementação do Apps for Good na sua escola para o próximo ano letivo

Apenas 1 dos professores entrevistados indicou não pretender fazê-lo, esclarecendo limitações
nas condições de implementação do programa na escola. Todos os restantes professores
demonstraram interesse em permanecer envolvidos no programa para os anos letivos seguintes.
Sim

Não

1,5%

98,5%

. Sugestões de melhoria em futuras edições do programa Apps for Good

As principais respostas registadas revelam-se passiveis de organização em três grandes áreas
temáticas (acrescida de uma outra área geral adicional). Os pontos enunciados são descritos na
tabela seguinte de acordo com essas mesmas áreas.
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Mudanças na formação dada
aos professores

Apoio facultado pela equipa
às escolas

Maior suporte ao
envolvimento dos alunos

Outras sugestões

Formação presencial e online orientada para o desenvolvimento de
conhecimentos técnicos (ex. App inventor)
Formação noutras regiões do país com flexibilização de horários
Formação mais tarde no ano letivo.
Reduzir a duração das sessões online (formação).
Ter alguém que trabalhe a nível regional (mentores).
Ter uma skype inicial com toda a escola a partir de uma convocatória à
direção.
Ter mais apoio presencial.
Os alunos têm muita dificuldade em ter ideias para aplicativos logo
precisam de apoio.
Partilha de Projetos de outros alunos em Portugal
Indicação do júri logo no início do processo para motivar e
responsabilizar os alunos.
Plataforma para alunos.
Introduzir mais tutoriais.
Sensibilização da gestão da escola, para se puder ter mais tempo e
envolver mais disciplinas.
Para o ano vão ter flexibilidade curricular na escola e o programa pode
aí ajudar.

Questionário final aplicados aos Professores
. Percepção dos professores sobre o impacto do programa nas competências dos alunos

No que se refere à avaliação dos professores acerca do quanto a participação dos alunos no Apps
for Good ajudou a melhorar as suas competências, verifica-se que na generalidade, os valores
médios relevaram-se elevados, isto é, superiores a 4.5 pontos, com exceção nas competências de
programação.

Design de um produto

4,45

Comunicação

4,7

Resolução de Problemas

4,5

Trabalho em equipa

4,87

Programação/Codificação

4
1

2

3

4

5

6

[valores médios de numa escala de 1 a 6]

A média mais elevada registou-se nas competências de trabalho em equipa com 4.87 pontos
sendo igualmente elevada a média registada nas competências de comunicação e de
apresentação com 4.70 pontos.
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Programação/Codificação

Trabalho em equipa

Comunicação

Design de um produto

Resolução de Problemas

50
43,6

45
40

36,4

35
29,1 29,1
27,3
25,5
23,6

30
25
20

29,1
21,8

16,4

14,5

12,7

15
10
5

32,7 32,7
30,9

7,3
3,6

1,8 1,8

3,6
0

10,9

9,1 9,1

0 0

1,8 1,8

5,5

3,6

0
1

2

3

4

5

6

[Classificação com base numa escala de 1 (nenhuma melhoria) até 6 (grande melhoria]

89.1% dos professores considera que a participação dos alunos no Apps for Good os ajudou a melhorar as
suas competências para trabalhar em equipa.

80% dos professores considera que a participação dos alunos no Apps for Good os ajudou a melhorar as suas
competências de resolução de problemas.

80% dos professores considera que a participação dos alunos no Apps for Good os ajudou a melhorar as suas
capacidades de comunicação e de apresentação de ideias.

78.1% dos professores considera que a participação dos alunos no Apps for Good os ajudou a melhorar as
suas competências de design de produtos.

65.5% dos professores considera que a participação dos alunos no Apps for Good os ajudou a melhorar as
suas competências no domínio da Programação/Codificação
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. Impacto nas competências dos professores
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45,5
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Desenvolve regularmente atividades de trabalho em equipa
nas suas aulas

20
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40
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resolução de problemas aos seus alunos.
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0
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91% mais confiante nas suas capacidades de ensinar competências de resolução de problemas
aos seus alunos.

89.1% desenvolve regularmente atividades de trabalho em equipa nas suas aulas, ainda que
não seja feita relação entre esta prática e o seu envolvimento no Apps for Good.

69.1% mais confiante nas suas capacidades de ensinar design de produto aos alunos.

69% dos professores considera-se mais confiante nas suas capacidades de programação.

65.4% dos professores considera-se mais confiante nas suas capacidades de ensinar
programação aos alunos.
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. Impacto no nível de desenvolvimento profissional e a mudança das suas práticas pedagógicas

Com vista a analisar o impacto da participação dos professores no programa Apps for Good no seu
nível de desenvolvimento profissional utilizaram-se itens associados ao Referencial de
Competências TIC para Professores proposto pela Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Os resultados encontrados são seguidamente
apresentados:
Classifique em que medida entente que a sua participação no
programa Apps for Good, o/a ajudou a ser capaz de realizar as
seguintes atividades…
implementar projetos na escola que contribuem para desenvolver
ações-chave ligadas às políticas educativas
ajudar os alunos a usar as tecnologias para adquirir competências de
pesquisa, gestão, análise, integração e avaliação da informação
ajudar os alunos a integrar as tecnologias de publicação online e
produção multimédia nos seus projetos
descrever a função de diversas tecnologias de produção de recursos e
utilizá-las para apoiar a inovação e a criação de conhecimento por
parte dos alunos
gerir as atividades dos alunos em situações de aprendizagem baseada
em projetos desenvolvidas num ambiente enriquecido com
tecnologias.
utilizar as TIC para pesquisar, gerir, analisar, integrar e avaliar
informação que possa apoiar o meu desenvolvimento profissional.

Percentagem

68.3%
78%
54.9%
59.8%

87.8%

61%

O questionário final pretendia ainda compreender em que medida o envolvimento dos professores
no Apps for Good contribuiu positivamente para a mudança das suas práticas pedagógicas.
Mudança das suas práticas pedagógicas.

Melhorar os métodos de ensino

45

40

40
35

30,9

30

25,5

25,5

25
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20
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10,9
5,5

3,6

10,9
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5,5

5,5
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67.3%

71%

dos professores
considera que a
sua participação no
Apps for Good
contribuiu para a
mudança das suas
práticas
pedagógicas.

dos professores
considera que a
sua participação no
Apps for Good
contribuiu para
melhorar os seus
métodos de
ensino.

6
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. Impacto no desenvolvimento profissional [Classifique o quanto a sua participação no programa Apps
for Good, o/a ajudou a melhorar as suas competências]

6

5

4

3

2

1
7,3

Adquirir novos conhecimentos tecnológicos e desenvolver
novas competências técnicas

29,1

18,2

3,6
3,6
5,5
10,9

Resolver problemas associados à implementação/gestão de
projetos

1,8
1,8

Explorar novas metodologias de ensino
1,8

32,7

27,3

38,2

14,5
5,5
7,3
5,5
5,5

40

29,1

10,9
14,5

Adquirir maior conhecimento acerca das capacidades e dos
talentos dos meus alunos

30,9

5,5
3,6
3,6
5,5

Estabelecer relacionamentos de maior proximidade com os
alunos

25,5
27,3
23,6

10,9

3,6
3,6
5,5

14,5
Trabalhar colaborativamente com outros professores

7,3
7,3
5,5
7,3

Confiança em ensinar no geral

5,5
9,1
5,5
9,1

Resiliência

1,8

Envolvimento profissional na escola

23,6

14,5
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14,5
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12,7

29,1

16,4
Nível de satisfação profissional

32,7
32,7

5,5
3,6
3,6
5,5
0

5

10

36,4

15

20

25

30

35

40

45

70

81.8%
melhorou o seu nível de satisfação profissional
maior conhecimento acerca das capacidades e dos talentos
dos seus alunos
76.4%

69.1%

melhorou a sua capacidade de resolver problemas
associados à implementação/gestão de projetos

adquiriu novos conhecimentos
tecnológicos e desenvolver
novas competências

melhorou a sua capacidade de explorar novas
metodologias de ensino

65.5%

65.4%

a melhorar a sua
confiança em
ensinar no geral

melhoru as suas
competências de
trabalho
colaborativo com
outros professores

60.1%

60%

a melhorar o seu
envolvimento
profissional na
escola

melhorou a sua
resiliência

. Nível de satisfação e de recomendação do programa

As últimas questões do questionário final focavam-se na satisfação dos professores com o
programa em si e através das mesmas foi possível verificar que o nível de satisfação dos
professores com o programa foi de 8.65 numa escala de 1 a 10.

Nível de recomendação

8,6

Nivel de Satisfação

8,65

8,57

8,58

8,59

8,6

8,61

8,62

8,63

8,64

8,65

8,66

Nível de recomendação do programa apresentado pelos professores foi de 8.6 numa escala de 1
a 10.
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---Estudo de Caso 2017/2018
Impacto da participação dos professores no Programa Apps for Good nas suas práticas
pedagógicas e Desenvolvimento profissional docente
- Descrição do estudo
- Metodologia
Parâmetro 1: longevidade do envolvimento do Apps for Good;
Parâmetro 2: participação na Formação Apps for Good;
As práticas profissionais docentes são analisadas com base nos seguintes indicadores:
1.
Confiança e Resiliência dos Professores
2.
Conhecimentos e Competências Tecnológicas*
3.
Melhoria nas Práticas pedagógicas
. Relacionamento com os alunos
. Colaboração entre professores
. Envolvimento na escola
4. Satisfação Profissional geral
5. Satisfação com a participação no programa Apps for Good

- Caraterização dos Professores respondentes



Género
Área disciplinar

- Perceção dos Professores relativamente ao Impacto do Programa Apps for Good na melhoria
das competências dos alunos






Programação/Codificação
Trabalho em equipa
Resolução de problemas
Capacidade de comunicação e de apresentação de ideias
Conceção de um produto

- Impacto na Confiança e Competências dos professores







Confiança nas capacidades de Programação
Confiança na Capacidade de Ensinar Programação aos alunos
Confiança em ensinar competências de design de produto aos alunos
Confiança em ensinar competências de resolução de problemas aos alunos
Confiança em ensinar no geral
Na resiliência (capacidade de lidar com problemas profissionais e superar obstáculos do contexto escolar)

Impacto no Programa no Desenvolvimento de Competências Tecnológicas


Aquisição de novos conhecimentos tecnológicos e desenvolver novas competências técnicas

Impacto do Programa na Melhoria das Práticas Pedagógicas













Práticas pedagógicas
Métodos de ensino
Explorar novas metodologias de ensino
Resolver problemas associados à implementação/gestão de projetos
Conhecimento acerca das capacidades e dos talentos dos meus alunos
Relacionamentos de maior proximidade com os alunos
Trabalhar mais colaborativamente com outros professores
Envolvimento profissional na escola
Nível de satisfação profissional
Grau de satisfação geral dos professores com o Programa
Nível de recomendação do Programa a outros professores
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Estudo de Caso 2017/2018
Impacto da participação dos professores no Programa Apps for Good nas suas
práticas pedagógicas e
Desenvolvimento profissional docente
Descrição do estudo
Complementarmente à avaliação geral do impacto do programa Apps for Good, pela perspetiva
dos seus participantes mais relevante - alunos e professores, para o ano letivo 2017/2018,
desenvolveu-se um estudo paralelo com vista a analisar a perceção dos professores participantes
no que concerne ao impacto do seu envolvimento no programa nas suas práticas profissionais
docentes.
Metodologia
O estudo de caso assumiu uma natureza descritiva, adotando-se um design não experimental
(single group post-test design), através do qual se procura conhecer e caraterizar as variáveis mais
importantes da prática docente sem se estabelecer, contudo relações de causa-efeito entre as
características encontradas nas mesmas e a participação dos docentes no Programa Apps for Good.
Considerando um estudo desta natureza, não existe necessidade de se constituir grupo
experimental (professores envolvidos no Apps for Good) e grupo de controlo (grupo de professores
da mesma escola e com características de índole profissional equivalentes, mas não envolvidos em
nenhuma edição do Apps for Good).
A opção por este tipo de design (single group post-test design) decorre do facto de se considerar
muito difícil conseguir constituir um grupo de controlo que efetivamente fosse digno dessa
designação. Para se ter um verdadeiro grupo de controlo, teríamos de ‘controlar’ nele todas as
variações possíveis de ocorrer por efeitos provocados por fatores externos sobre as dimensões que
se procura estudar.
No estudo em causa, além da descrição da perceção tida pelos professores acerca dos impactos
favoráveis associados à sua participação no Programa Apps for Good no seu desenvolvimento
profissional, iremos também estudar as diferenças associadas a 2 outros parâmetros determinados
para explorar em maior profundidade os benefícios decorrentes do programa:
•
Parâmetro 1: longevidade do envolvimento do Apps for Good;
•
Parâmetro 2: participação na Formação Apps for Good.
As práticas profissionais docentes são analisadas com base nos seguintes indicadores:
 Confiança e Resiliência dos Professores
 Conhecimentos e Competências Tecnológicas*
 Melhoria nas Práticas pedagógicas
o . Relacionamento com os alunos
o . Colaboração entre professores
o . Envolvimento na escola
 Satisfação Profissional geral
 Satisfação com a participação no programa Apps for Good
* related to UNESCO ICT competences framework for teachers
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. Caraterização dos Professores respondentes

Os resultados seguidamente apresentados foram recolhidos junto de 82 dos 327 professores
(25.1%) envolvidos no programa no ano letivo em causa. Deste 48 são do género feminino e 34
do género masculino.

41%

59%

masculino

feminino

A distribuição dos professores pelas diferentes áreas disciplinares é apresentada na tabela
seguinte.
Disciplinas leccionadas
TIC
Arte e Design
Bussiness (Economia e Gestão)
Ciências (Física-Química, Biologia, Geologia)
Design e tecnologia (ex. Multimédia, Educ. Visual e Tecnológica,…)
Matemática
História
Geografia
Português
Inglês
Outra Língua estrangeira
Multimédia
Cidadania
Programação e Robótica
Outras

total
38
0
0
4
6
5
0
0
9
1
0
5
4
4
12

Percentagem
46.3
0
0
4.9
7.3
6.1
0
0
10.9
0
0
6.1
4.9
4.9
17.1

. Perceção dos Professores relativamente ao Impacto do Programa Apps for Good na melhoria das
competências dos alunos (em diferentes tarefas relacionadas com a natureza dos diferentes módulos constitutivos
do programa)

Programação/Codificação

4,02

Trabalho em equipa

4,83

Resolução de problemas

4,6

Capacidade de comunicação e de
apresentação de ideias

4,62

Concepção de um produto

4,34
0

1

2

3

4

5

6

74

[valores médios de numa escala de 1 a 6]

Verifica-se que a avaliação feita pelos professores sinaliza que a participação dos alunos no Apps
for Good ajudou sobretudo a melhorar as suas competências de trabalho em equipa, registandose uma média de 4.83 pontos, numa escala de 1 a 6.

[Escala de opção de resposta de 1 – Nenhuma Melhoria a 6 – Grande Melhoria]



70.7% considera que a participação dos alunos no Apps for Good ajudou a melhorar as
suas competências no domínio da Programação/Codificação.



92.6% considera que a participação dos alunos no Apps for Good ajudou a melhorar as
suas competências para trabalhar em equipa.



86.6% considera que a participação dos alunos no Apps for Good ajudou a melhorar as
suas competências de resolução de problemas.



86.3% considera que a participação dos alunos no Apps for Good ajudou a melhorar as
suas capacidades de comunicação e de apresentação de ideias.



81.7% considera que a participação dos alunos no Apps for Good ajudou a melhorar as
suas competências de design de produtos.
75

. Impacto na Confiança e Competências dos professores
6

5
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3

2

1

19,5
32,9
19,5

Confiança nas capacidades de Programação

11
6,1
11
18,3
36,6

Confiança na Capacidade de Ensinar
Programação aos alunos

17,1
9,8
7,3
11
9,8
29,3
32,9

Confiança em ensinar competências de
design de produto aos alunos

15,9
7,3
4,9
29,3
42,7

Confiança em ensinar competências de
resolução de problemas aos alunos

24,4
2,4
0
1,2
0
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[Escala de opção de resposta de 1 – Nada Confiante a 6 – Totalmente Confiante]



71.9% considera-se confiante nas suas capacidades de programação.



65.4% considera-se confiante nas suas capacidades de ensinar programação aos alunos.



69.1% considera-se confiante nas suas capacidades de ensinar design de produto aos
alunos.



96.4% considera-se confiante nas suas capacidades de ensinar competências de
resolução de problemas aos seus alunos.

No que se refere à confiança em ensina em geral e à resiliência, os professores sinalizam que a
sua participação no programa contribuiu positivamente para estas dimensões.
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40

34,1

71,9%
Confiança
em ensinar
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6
29,3
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23,2
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1

13,4

69,5%

26,8

Resiliência

20,7
14,6

9,8
4,9

13,4
7,3
2,4

0
Confiança em ensinar no geral

Resiliência

[Escala de opção de resposta de 1 – Nada Confiante a 6 – Totalmente Confiante]

. Impacto no Programa no Desenvolvimento de Competências Tecnológicas



73.2% refere que a participação no Apps for Good contribuiu positivamente para a
aquisição de novos conhecimentos tecnológicos e para o desenvolvimento de novas
competências técnicas.

De forma mais detalhada procurou-se analisar o impacto da participação no programa nas
competências tecnológicas dos professores, atendendo ao Referencial de Competências TIC para
Professores proposto pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO). O mesmo organiza-se em torno de 6 dimensões, como representado na figura seguinte.
O Quadro de referência em competências TIC desenvolvido no âmbito do Plano Tecnológico da
Educação (Costa, 2010) não se encontra em aplicação pelo que se optou por um framework
internacional.
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Foi possível verificar
que a participação no
Programa Apps for
Good promoveu o
desenvolvimento de
competências TIC nos
professores em todas
as dimensões definidas
no referencial da
UNESCO
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. Impacto do Programa na Melhoria das Práticas Pedagógicas

[Escala de opção de resposta de 1 – Nenhuma Melhoria a 6 – Grande Melhoria]
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89% adquiriu conhecimentos acerca das capacidades e dos talentos dos seus
alunos

84.2% dos professores refere que a participação no programa Apps for Good o
ajudou a melhorar o seu nível de satisfação profissional

84.1% refere estabelecer relacionamentos de maior proximidade com os seus
alunos

81.7% melhorou a sua capacidade de explorar novas metodologias de ensino
80.5% melhorou a sua capacidade de resolver problemas associados à
implementação/gestão de programas

75.6% melhorou os seus métodos de ensino
74.4% refere mudanças nas suas práticas pedagógicas
73.2% melhorou as suas competências de trabalho colaborativo com outros
professores

68.3% melhorou o seu envolvimento profissional na escola
Foi ainda analisado a satisfação geral dos professores participantes com o programa bem como
o grau de recomendação atribuído ao mesmo.

Nível de recomendação do Projeto a outros
professores

8,59

Grau de satisfação geral com o projeto

8,65

97,6%
Satisfação e
Recomendação

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[valores médios de numa escala de 1 a 10]
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Neste, além da descrição da perceção tida pelos professores acerca dos efeitos favoráveis
associados à sua participação no Programa Apps for Good no seu desenvolvimento profissional,
foram igualmente estudadas as diferenças associadas a dois outros parâmetros considerados
relevantes para análise efetiva dos benefícios decorrentes do programa:
•
Parâmetro 1: longevidade do envolvimento do Apps for Good, tendo os professores
respondentes sido divididos em dois grupos, o grupo de professores que se encontravam pela primeira vez
envolvidos no programa (categorizados como ‘1º vez’) e o grupo de professores que havia já participado em
edições anteriores (categorizados como ‘Reincidentes’)
•
Parâmetro 2: participação na Formação Apps for Good, tendo novamente os
professores respondentes sido divididos em dois grupos, deste turno, o grupo de professores que não
participaram na ação de formação oferecida (categorizado como ‘Não participantes’) e o grupo de
professores que frequentou a ação de formação oferecida pelo programa (categorizado como
‘Participantes’), a qual é creditada pelo CCPFC assumindo um total de 15 horas. desenvolvidas em regime de
blended-learning.

Parâmetro 1: longevidade do envolvimento do Apps for Good

Professores
envolvidos pela
1ª vez
78%

Dimensões em análise

Professores
Reincidentes

Diferença
percentual

92%

+18%

88%

+24%

75%

maior capacidade de resolver problemas
associados à implementação e gestão de
projetos
maior capacidade de exploração de novas
metodologias de ensino
maior envolvimento escolar

83%

+11%

85%

satisfação geral com o programa

94%

+11%

71%

No que se refere ao primeiro parâmetro, os resultados encontrados permitem constatar que são
os professores que já se encontram envolvidos no Programa Apps for Good há duas ou mais
edições apresentam valores superiores em todas as dimensões analisadas comparativamente aos
professores que se encontram a participar no programa pela primeira vez, no presente ano letivo.
Os professores que já participaram em edições anteriores revelam:
 uma melhor perceção do impacto do programa na melhoria das competências dos alunos,
especialmente no que refere às competências de programação
 que o programa teve um impacto mais favorável nos seus níveis de confiança e resiliência, bem
como nos seus conhecimentos tecnológicos e competências técnicas
 que o programa teve maior impacto no que refere à mudança das suas práticas pedagógicas,
mais especialmente no que diz respeito
i) à sua capacidade de resolver problemas associados à implementação e gestão de
projetos
ii) à exploração de novas metodologias de ensino.
iii) maior conhecimento acerca das capacidades e talentos dos seus alunos
 que o seu envolvimento escolar e a sua satisfação geral com o programa tendem a ser
igualmente superiores.
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Parâmetro 2: participação na Formação Apps for Good
Professores não
participantes na
Formação
73%

68%
77%
86%
75%

76%
87%

Dimensões em análise
capacidade de resolver problemas
associados à implementação/gestão
de projetos
maior confiança nas suas
capacidades de programação
maior capacidade de ensinar
programação nos seus alunos
a melhorar os seus métodos de
ensino
maiores conhecimentos
tecnológicos e novas competências
técnicas
satisfação geral com o programa
Recomendação do programa a
outros professores

Professores
participantes na
Formação
86%

Diferença
percentual
+18%

88%

+29%

89%

+16%

92%

+ 7%

89%

+19%

83%

+9%

92%

+6%

No que se refere ao segundo parâmetro, os resultados encontrados permitem constatar que são os
professores que participaram na ação de Formação oferecida pelo Programa Apps for Good quem
apresenta valores superiores em todas as dimensões analisadas, com exceção das dimensões
relativas a melhoria das práticas pedagógicas, confiança no ensino em geral e resiliência. Nestas
dimensões os professores que não participaram na formação revelaram valores superiores.
De acordo com os dados recolhidos é possível constatar que a participação dos professores na ação
de formação oferecida pelo programa se revela favorável no que diz respeito:
 à perceção do impacto do programa na melhoria das competências dos alunos,
especialmente no que refere às competências de programação
 aos seus níveis de confiança os professores tanto nas suas capacidades de programação
como na capacidade de ensinar programação aos seus alunos
 à mudança das suas práticas pedagógicas, mais especialmente na melhoria dos métodos
de ensino e na sua capacidade de resolver problemas associados à implementação e
gestão de projetos);
 aos seus conhecimentos tecnológicos;
 a sua satisfação geral com o programa.
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