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Caros ( as ) colegas,
É com enorme prazer que nos dirigimos uma vez mais a todos vós, através do número 2 do Boletim Informativo da equipa PTE!
Neste número, à semelhança do anterior, damos continuidade à divulgação de software de utilização gratuita e de sítios Web de interesse que poderão vir a ser úteis,
quer em termos de utilização profissional, quer em termos de utilização pessoal.
Sendo a Internet, cada vez mais, um recurso ao dispor de todos, é importante que a
sua utilização seja feita de forma esclarecida, crítica e segura, pelas nossas crianças
e jovens, para que, assim, possam usufruir de todas as potencialidades e virtualida-
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des desta potentíssima ferramenta. As comemorações do Dia da Internet Segura, no
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dia 9 de Fevereiro, foram o mote para a realização no nosso Agrupamento de algu-

actividades do ano lectivo

mas iniciativas neste âmbito.
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No próximo período, gostaríamos de dar início ao Portal do Elias, local na Web que
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pretendemos seja de partilha e de encontro de saberes, para as várias áreas curriculares disciplinares e não disciplinares. Na construção deste espaço contamos com a
ajuda e o contributo de todos, através, nomeadamente, da divulgação de sítios Web

Todo o software
mencionado neste
boletim é de utilização gratuita e encontra-se disponível no
computador cinco da
sala de professores
na pasta Newsletter
de Março

interessantes, credíveis e fidedignos, que possam ser utilizados pelos nossos alunos
em contextos formais e informais de aprendizagem.
Por último, apelamos à colaboração de todos para a construção conjunta de um
DVD, com as actividades desenvolvidas ao longo do ano lectivo, que se pretende
seja representativo das muitas e excelentes iniciativas que têm vindo a ser implementadas pelos alunos e professores do nosso Agrupamento durante este ano lectivo.
Resta-nos, agora, desejar a todos ( as ) uma Páscoa feliz e uma revigorante interrupção lectiva!!!!
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Formação PTE

Foram realizadas, este período várias formações, no âmbito do Plano Tecnológico da Educação:

 9 de Fevereiro - Workshop sobre a utilização de Quadros Interactivos, Power Point;
 9 de Fevereiro - Word II para assistentes operacionais;
 11 de Fevereiro - Dah em Almada;
 25 de Fevereiro - Moodle para principiantes;
 3 e 15 de Março - Excel para os professores do 1.º Ciclo;
 3 de Março - Scratch
 10 de Março - Sessão de sensibilização ao Magalhães;
 22 de Março - Portefólio digital;
 23 de Março - Início da acção Quadros Interactivos e Multimédia
( Acção creditada - máximo 2,4 ) .

Para o terceiro período estão previstas as seguintes sessões de formação:

 Utilização de computadores, QI e Projectores - Formação para funcionários;
 Continuação da acção Quadros interactivos e multimédia;
 Internet - Formação para funcionários;
 Excel ( 2.ª parte ) - Formação para professores do 1.º Ciclo;
 Moodle ( 2.ª parte ) - Formação para professores
 13 de Abril - Construção de blogs;
 21 de Abril - Internet segura para professores.

Boletim PTE

Número 2
Página 3

Software útil
Panda Cloud
Fornecido pela Panda Security, o Panda Cloud é um antivírus gratuito e de confiança para
uso doméstico, incluindo antivírus local e remoto, anti-spyware, anti-rootkit, heurísticas e
cache de goodware. Este antivírus utiliza a tecnologia do cloud computing, não requerendo
assim que o software corra a partir do seu computador, utilizando as suas capacidades, e
actuando antes a partir dos servidores da Panda Security. Este sistema permite poupar
energia e capacidade de processamento do seu computador.
Download do programa em: http://www.cloudantivirus.com.

Easy Duplicate Finder
O Easy Duplicate Finder é uma ferramenta que permite encontrar e apagar ficheiros em
duplicado e que ocupam espaço no seu disco. Este software procura ficheiros com o mesmo conteúdo de forma rápida e eficaz. É possível seleccionar manualmente os ficheiros que
deseja apagar ou apagá-los todos automaticamente.
Download do programa em: http://www.easyduplicatefinder.com.

Primo PDF
O Primo PDF é um software gratuito que permite a conversão de ficheiros para o formato
PDF.
Download do programa em: http://www.primopdf.com/index.aspx.

Internet
http://c4lpt.co.uk/
Neste sítio Web poderá encontrar várias ferramentas para utilizar no ensino.

http://www2.fpce.ul.pt/pessoal/ulfpcost/c/
Sítio Web dedicado às questões de ensinar e aprender com tecnologias

http://benderconverter.com/
Nesta página é disponibilizada uma ferramenta que permite fazer o download de filmes e músicas de vários sítios da Web ( Youtube, Dailymotion, etc ) . Basta digitar o
endereço, escolher o formato em que deseja realizar o download e depois clicar em
Convert. Por fim faça o download para o seu computador.
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Utilização esclarecida, crítica e segura da Internet
A Internet faz parte, nos dias de hoje, do quotidiano de todos nós. Os nossos alunos começam desde muito cedo a
utilizar a Internet e todos os serviços que lhe estão associados, quer em contextos pessoais, quer em contextos
académicos. Tendo em consideração as características e especificidades desta ferramenta e os eventuais perigos
de que esta se poderá revestir é necessária uma intervenção, o mais cedo possível, que alerte e consciencialize as
crianças e os jovens, quer relativamente às potencialidades e aos aspectos positivos, quer em relação aos aspectos
negativos e aos perigos que uma utilização sem regras poderá acarretar.
Sendo uma ferramenta fácil de manusear, muitas vezes, as competências adquiridas pelos nossos alunos ao nível
da utilização da Internet processam-se através das interacções entre pares. Nestas interacções, muito importantes
para o crescimento saudável dos jovens, faltam, por vezes, informações mais consistentes e espaços de discussão
onde sejam criados momentos de reflexão conjunta, com adultos mais experientes e proficientes, que permitam
equacionar e projectar ideias, concepções e formas de actuação.
Na generalidade, os alunos revelam estar pouco conscientes relativamente aos perigos que poderão surgir ou que
eventualmente poderão vir a enfrentar quando fazem uma utilização pouco cuidada e/ou demasiado despreocupada
deste meio tecnológico, revelando, ainda, desconhecer formas eficazes de actuação, bem como as regras a que
deverão obedecer face a situações de risco ou o que fazer para evitar essas situações.
Urge, assim, que, tão cedo quanto possível, se fomente o debate em torno de uma utilização esclarecida, crítica e
segura deste recurso, para que todos possam beneficiar das vantagens que esta ferramenta de trabalho e lazer proporciona.
Existem questões de índole vária, nomeadamente a pesquisa e a navegação que é feita na Internet; a disponibilização de informação própria e de terceiros; a publicação de imagens e de textos na Web; os direitos de autor; a comunicação, tão comum nos dias de hoje, através das redes sociais; os cuidados a ter com a segurança dos computadores; a utilização de senhas pessoais de acesso; a participação em espaços sociais de convívio e interacção online; as regras e os comportamentos adequados on-line; a utilização segura dos jogos na Internet e a intimidação
online, entre outros aspectos, que importa trabalhar e acautelar. Este trabalho deve ser feito de forma consistente e
continuada, para que todos tomem consciência da realidade com que se deparam, das virtualidades que a Internet
possui, mas também dos aspectos menos positivos de que se reveste. É necessário estar atento, conhecer e estar
consciente de que os perigos existem para poder lidar com eles e para os poder ultrapassar com segurança e responsabilidade.
A diversificação de actividades e contextos que promovam uma utilização segura, crítica e responsável desta potentíssima ferramenta de trabalho e de lazer é uma das formas de chegar junto do maior número possível de crianças e
de jovens. Quaisquer que sejam as medidas adoptadas estas só poderão surtir os efeitos desejados se houver o
envolvimento de todos os implicados, ou seja, dos alunos, dos professores e dos pais. A participação, o empenhamento e a colaboração de todos poderão contribuir para, de forma consistente, pensada e articulada, se trabalharem as questões relacionadas com a utilização segura, crítica e responsável da Internet.
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Actividades no âmbito da Segurança na Net
A turma C, do 2.º ano, da Escola Básica Elias Garcia, concorreu ao concurso “ Segurança na Net ” , promovido pela
Microsoft, em colaboração com o Ministério da Educação. No seguimento desta participação, no dia 9 de Fevereiro, Dia

Europeu da Internet Segura 2010, deslocaram-se ao nosso Agrupamento duas equipas da Microsoft para realizarem workshops de sensibilização e consciencialização dos alunos para uma utilização mais segura e responsável do computador e
da Internet e para conversarem com os nossos alunos sobre questões relacionadas com esta temática. Uma das equipas
esteve presente na Escola Básica Miquelina Pombo onde realizou duas sessões: uma para as turmas dos 1.º e 2.º anos e
outra para as turmas dos 3.º e 4.º anos, tendo a outra equipa estado presente, nesse mesmo dia, na Escola Básica Elias
Garcia, realizando também duas sessões, uma para as turmas do 1.º ano e uma para as turmas do 2.º ano.
Os alunos da turma do 9º A no âmbito das actividades desenvolvidas em Área de Projecto, nomeadamente o projecto
SeguraNet vão apresentar no dia 18 de Março à turma do 2.º C alguns dos trabalhos por si realizados. Esta iniciativa prende-se, por um lado, com a tomada de consciência face a uma utilização correcta da Internet e, por outro lado, com o aproximar de ciclos e a interacção entre os alunos dos vários níveis etários do nosso Agrupamento.

Sítios Web de interesse
http://www.seguranet.pt.
Projecto SeguraNet - Neste espaço são disponibilizadas informações e sugestões diversas para uma utilização em segurança da Internet, apelando a uma abordagem crítica
relativamente às potencialidades e serviços mais utilizados e onde se procuram ainda
esclarecer eventuais dúvidas ou dificuldades.

http://moodle.ebiji-eliasgarcia.edu.pt/course/view.php?id=2
NetSegura no Agrupamento Elias Garcia - Espaço de trabalho na plataforma Moodle do
Agrupamento, para três públicos-alvo: alunos; professores e pais. Neste espaço são disponibilizadas informações e sugestões diversas para uma utilização em segurança da
Internet.

http://www.jovensonline.net/html/default.htm
Jovens seguros online - projecto para a disseminação de informação para uma utilização
segura da Internet, disponibilizando conselhos, planos de aulas, testes e cenários interactivos.

http://dadus.blogs.sapo.pt/
Blog do Dadus
http://www.internetsegura.pt/
Projecto Internet segura.pt
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Software educativo
Edilin
O EdiLIM é um utilitário gratuito para a criação de livros educativos interactivos, com perguntas, jogos, recompensas...
Os livros criados com o Edilim podem correr no computador ou ser publicados na Web.
O software disponibiliza diferentes tipos de páginas, sendo de realçar o facto de poder
realizar as seguintes actividades: Perguntas, Raio X, Frases, Quebra-Cabeças, Sopa de
Letras, Identificação de Imagens e Classificação de Textos.
Download em: http://www.educalim.com/descargas.htm.

Scratch
O SAPOScratch é um programa educacional que resulta de uma parceria entre a
Portugal Telecom e a Universidade MIT de Boston, EUA, celebrada em Novembro de
2008. Consiste numa nova linguagem de programação que permite a criação de histórias interactivas, animações, jogos e música, e a partilha dessas mesmas criações
na Web.
O termo Scratch provém da técnica de scratching utilizada pelos Disco-Jockeys do
Hip-Hop que giram os discos de vinil com as suas mãos para a frente e para trás de
modo a fazer misturas musicais de forma original. Com o Scratch é possível fazer
algo de semelhante, misturando diferentes tipos de clips de media ( gráficos, fotos,
músicas, sons ) de formas criativas.
A programação é efectuada através da criação de sequências de comandos simples,
que correspondem a blocos de várias categorias, encaixados e encadeados de forma
a produzirem as acções desejadas.

Software de interesse incluído nos novos
computadores
Photostory
Programa que permite transformar fotografias e imagens em histórias animadas.
Com este software pode criar apresentações multimédia utilizando fotografias combinadas com texto, áudio e efeitos especiais.
Nas aulas poderá desafiar os seus alunos a mostrarem a sua criatividade e incentivá-los a criarem um projecto Photostory em sala de aula.
Download em:
http://www.microsoft.com/windowsxp/using/digitalphotography/PhotoStory/default.mspx
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Colabora - Portal do Elias
O portal do Elias está em construção e tem como objectivo a partilha de materiais das
diversas áreas curriculares disciplinares e não disciplinares entre todos os elementos da
comunidade educativa ( alunos, docentes, não docentes, encarregados de educação,
etc. ) . Para tal pedimos a colaboração de todos no sentido de nos enviarem sítios Web
de interesse relacionados com a vossa área. A informação pode ser enviada para o
endereço de correio electrónico do PTE e, se possível, seguindo a seguinte estrutura:


Título



Endereço



Pequena descrição do conteúdo do sítio Web



Área curricular disciplinar/não disciplinar



Ano de escolaridade

Endereço para envio da informação: pte.elias.garcia@gmail.com

Colabora - DVD com as actividades do ano lectivo 2009/2010
Pedimos a todos os colegas que tenham fotografado alguma actividade de escola com
os seus alunos ou actividades de departamento, que nos façam chegar os respectivos
vídeos ou fotos, para que os mesmos possam ser organizados e posteriormente gravados num DVD de final de ano.
A informação deverá ser enviada contendo também as seguintes informações:
 Departamento
 Secção
 Turma ( s ) envolvida ( s )
 Pequena descrição da actividade
 Data da actividade
Endereço para envio da informação: pte.elias.garcia@gmail.com
Poderá também deixar uma pasta com os vídeos e/ou fotos no computador cinco da
sala de professores.
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PTE

Equipa PTE:

Correio electrónico:

Francisca Soares ( Coordenadora da Equipa PTE )

pte.elias.garcia@gmail.com

Ana Paula Arroz
Visita a página Web do Agrupamento:
http://www.ebi-elias-garcia.rcts.pt/

Carla Varela
Estela Negrão
Fátima Coelho
Helena Santos

Não esqueças...

Isaura Carvalho

Jantar de final de 2.º Período

Vanda Alves

Dia 30/03/2010

Vanda Jorge

Plataforma Moodle do Agrupamento… colabora!
(http://moodle.ebiji-eliasgarcia.edu.pt/)
Continua em construção, na plataforma Moodle da nossa escola, um Centro Virtual de Conteúdos.
O Centro Virtual de Conteúdos é um espaço específico dentro da plataforma Moodle do Agrupamento
que pretende ser um repositório de conteúdos, informações, actividades e exercícios interactivos alusivos a todas as áreas do saber, de todos os ciclos de escolaridade do Agrupamento. A organização é
feita por área curricular disciplinar/não disciplinar e dentro de cada uma destas organiza-se por ano
de escolaridade.
Para além do Centro Virtual de Conteúdos, cujas actividades, informações e recursos disponíveis se
encontram acessíveis e todos os utilizadores da plataforma, é ainda possível criar e dinamizar disciplinas de trabalho com os alunos das turmas que cada professor lecciona.

