
Aprendizagem Digital e Ensino 
Híbrido?! - A opinião dos nossos alunos  

 

Qual a vossa opinião sobre a Aprendizagem 
Digital? 

“Na opinião da turma, a utilização de dispositivos é útil para 
as aprendizagens nas aulas. Nós gostamos muito do 

, entre outras aplicações. Existem outros exemplos de 

algumas aplicações: o ,  ou o Teams.  
Na opinião da nossa turma, a aplicação de que gostamos menos 

é o Teams porque tem algumas falhas.” (Miguel, 7ºC)  
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 “De uma forma geral, achamos que o uso da tecnologia é bom e divertido, mas poderíamos melhorar em 

alguns aspetos. Achamos que o uso da tecnologia é útil, mas muitas vezes consegue ser muito confuso se os 
conteúdos não forem organizados de forma certa. Por exemplo, a maior parte dos professores põe tarefas no 

Teams, mas alguns alunos podem ter alguma dificuldade em aceder ao mesmo ou em entregar uma tarefa.” 
(Daisy e Manuel, 7ºG)  
 

 “Em geral o uso de tecnologia na sala de aula é bom. O uso da plataforma Teams é bom para 

desenvolver tarefas, aceder aos Planos de Trabalho ou até mesmo ver 
os recursos que os professores disponibilizam. Também em caso de 
trabalhos de pesquisa, ou em caso de dúvidas, se o professor deixar, 
podemos ir pesquisar à internet.” (Martim, 7ºD) 
 

“Na nossa turma achamos que a Aprendizagem Digital é muito 
melhor. Achamos que ver vídeos ou jogar nos pode ajudar 

mais em termos de aprendizagens, além de que poderia permitir não 
termos de carregar muito peso nas mochilas.” (Daniela, 7ºA)  
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O uso de ferramentas digitais nos momentos de avaliação é positivo? 
“Os testes interativos são uma forma divertida de realizar as avaliações. A aplicação interativa que gostamos 

mais é o .” (Louane, Maria Inês e Miriam, 7ºH)  
  

 “Achamos que uma forma mais divertida de fazer questões de aula/ testes é fazendo quizzes em diferentes 

aplicações. Achamos que depois é mais fácil entender os conteúdos.“ (Daisy e Manuel, 7ºG)  
 

“Quando realizamos um  ou  os alunos divertem-se mais, mesmo sabendo que é para 

avaliação.” (Martim, 7ºD)  

 

Este ensino híbrido que combina diferentes ferramentas digitais, métodos e 
organizações da aula ajuda a aprendizagem? 

“A nossa turma já teve essa experiência e acha que é melhor para as aprendizagens …e para o ambiente. 

Preferimos trabalhar com uso da tecnologia do que em papel.” (Alícia, 7ºA) 
 

“O uso das tecnologias é importante porque facilita a aprendizagem e torna-a mais divertida, pois os alunos 

têm mais entusiasmo em fazer as tarefas propostas.” (Louane, Maria Inês e Miriam, 7ºH) 


