
CRIANÇAS E MEIOS DIGITAIS 
MÓVEIS

A MEDIAÇÃO DA ESCOLA 

NO ACESSO A REDES E USOS DE

TELEMÓVEIS E SMARTPHONES



Alguns dados …



Utilização de wifi

nas escolas 

Disponibilidade de wifi na escola

 Perto de três quartos dizem ter wifi

disponível na escola. 

 No que se refere à faixa etária, 

existem diferenças assinaláveis.

 Portugal está entre os países com 

maior percentagem de wifi disponível 

nas escolas: Dinamarca (85%), Irlanda 

(76%) e Portugal (73%), sendo a média 

dos países europeus 63%.

Na tua escola há wifi?

Base: Todos os jovens que utilizam internet.



Utilização de wifi

nas escolas 

Acessibilidade de wifi

 Dos jovens que dizem ter wifi disponível na 

escola, só 16% podem utilizar sem restrições, e 

mais de 50% dizem poder utilizar mas com 

algumas restrições.

 A não permissão de utilização é mais 

frequente nas faixas etárias mais baixas (30% 

nos 9-10 anos e 26% nos 11-12 anos).

 Relativamente ao estatuto socioeconómico é 

no nível mais alto que os jovens têm mais 

acesso ao wifi da escola.

Na tua escolar há wifi, e se há é permitido aos alunos usarem?

Base: Todos os jovens que têm wifi disponível na escola.



Regras sobre uso 

de smartphones

na escola

 Cerca de 20% dos jovens não estão 

autorizados a utilizar smartphones na 

escola, subindo este valor para 55% 

na faixa etária dos 9-10 anos.

 54% dos jovens ao nível europeu 

afirmam que as regras da escola não 

permitem utilizar smartphones na 

escola, em Portugal só 21% dos 

jovens reporta esta situação.

Os alunos podem usar os smartphones quando estão na escola?

Base: Todos os jovens que utilizam internet.



Mediação de 

professores/as

Mediação ativa dos professores do uso da internet

Mais de 50% dos jovens afirma que os professores:

 falaram com eles sobre o que fazer na internet;

 ajudaram quando tiveram alguma dificuldade em fazer ou 

encontrar uma coisa na internet;

 explicaram porque é que alguns sites são bons e outros são maus;

 sugeriram maneiras de utilizar a internet de forma segura;

 estabeleceram regras sobre o que podem fazer na internet na 

escola.



Mediação de 

professores/as

Mediação ativa dos professores do uso da internet

Menos de 50% dos jovens afirmam que os professores:

 sugeriram maneiras de se relacionarem com outras pessoas na 

internet;

 ajudaram quando alguma coisa os incomodou na internet;

 falaram com eles sobre o que deveriam fazer se alguma coisa na 

internet os incomodasse.

É na faixa etária dos 13-16 anos que existem diferenças maiores entre 

raparigas e rapazes, com as raparigas a reportarem mais 

comportamentos de mediação por parte dos professores.



Oportunidades de 

aprendizagem

Utilização de internet e smartphones na escola

 Realização de pesquisas na internet para trabalhos da escola é 

a atividade mais frequente (73% pelo menos uma vez por 

semana).

 Colaboração com outros alunos através da internet também é 

incentivada pelos professores (44% pelo menos uma vez por 

semana). 

 A utilização dos smartphones para trabalhos na sala de aula 

promovida pelos professores é uma situação muito rara nas 

escolas portuguesas (91% nunca ou quase nunca). 



Oportunidades de 

aprendizagem

Alunos que usam a internet ou 

smartphones diariamente na escola

 A utilização de internet na escola para 

a realização de tarefas escolares 

promovidas pelos professores é mais 

frequente no 3º ciclo e ensino 

secundário do que no 1º e 2º ciclo, e 

nos jovens de estatuto 

socioeconómico mais elevado. 

Pensando na tua escola, com que frequência os professores querem que 

faças as seguintes coisas? Base: Todos os jovens que utilizam internet.



Testemunhos de 

professores/as

«De qualquer forma, outra coisa que eu acho que é importante 

aqui nesta escola, esta escola não proíbe nada online, ou seja o 

aluno pode jogar, pode aceder ao Facebook, pode ir onde 

quiser. Nós fomentamos, ao nível da educação, um uso mais 

conveniente ao acesso do aluno, mas é apenas pela via da 

educação. Proibir nada! ... . E, portanto, mesmo na sala de aula, 

deixa-se a porta aberta. Se o professor quiser usar esses 

dispositivos para explorar conteúdos online, sim! Ao nível da 

biblioteca, eles também usam desde que isso não perturbe os 

outros utilizadores.» 

(Professor do ensino secundário)



Testemunhos de 

professores/as

«Eu queria dizer uma coisa que geralmente não é muito falada 

acerca destas coisas, que é acerca dos perigos de não estar 

online. Nos dias de hoje, há crianças que não têm acesso à 

internet a não ser a partir da escola. A nossa escola oferece esse 

acesso permanente das 9 da manhã as 23hs. ... A esse nível as 

bibliotecas escolares, penso eu, cumprem um importante papel 

porque vêm diminuir essas desigualdades a partir do momento 

em que estão abertas muito tempo na escola e em que permitem 

este uso. Queria então chamar a atenção para o perigo de não 

ter de todo acesso à internet, no séc. XXI, na era da informação.» 

(Professora do ensino secundário)



Testemunhos de 

professores/as

«Eles vivem online! Vivem online e aquilo é uma dimensão da vida 

deles. Hoje a vida online não se distingue da vida offline, é tudo 

vida! As implicações de uma vida têm implicações na outra e 

vice-versa! Agora essa vida deve ter critérios e deve ter princípios 

e cabe aos pais e aos professores orientar esses critérios e esses 

princípios, seja na vida real seja na vida online que também é 

real!.» 

(Professora do ensino secundário)



Reflexões 



Recomendações 

 A ubiquidade dos telemóveis e smartphones, as práticas 

digitais e o funcionamento em rede são características 

determinantes do quotidiano dos jovens que frequentam as 

nossas escolas. 

 Em contextos informais de aprendizagem, os jovens utilizam os 

telemóveis e smartphones de forma intensiva e multifacetada 

recorrendo a diferentes funcionalidades, gerindo diversos 

media e diferentes representações de informação, 

frequentemente de forma colaborativa. 

 No entanto, a escola permanece como um dos últimos redutos 

na resistência à sua utilização. 



Recomendações

O potencial tecnológico, pedagógico e

motivacional dos telemóveis e dos

smartphones não é ainda utilizado plenamente

na educação formal em Portugal.



Recomendações

Nem todos os jovens têm acesso a meios tecnológicos como os 

smartphones ou tablets a escola pode ser um local privilegiado 

de promoção da igualdade de oportunidades facilitando o 

acesso de todos os jovens a estes meios. 

A escola tem um papel fundamental no desenvolvimento da 

literacia digital e da literacia móvel (competências de “etiqueta” 

móvel, bem como de gestão da ubiquidade e das 

potencialidades dos equipamentos digitais portáteis).



Recomendações

Apoiar os professores que já utilizam telemóveis, smartphones e 

tablets na sua atividade docente, promovendo a divulgação das 

suas atividades e motivando outros professores para estas 

práticas. 

Através da partilha de casos de boas práticas pode ser 

despertada a atenção de outros professores para as 

oportunidades de aprendizagem destas tecnologias nas 

atividades escolares. 



Recomendações

Promover ações de formação para professores sobre literacia 

digital e literacia móvel. 

Muitos professores no ativo fizeram a sua formação inicial e parte 

da vida profissional sem acesso às TIC e à internet, pelo que 

apresentam dificuldades acrescidas nestas áreas.


