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1. Constatações principais
1.1. Fundamentação

O projeto MENTEP (“Mentoring Technology-Enhanced Pedagogy”) constituiu uma
experimentação transnacional de política, concebida para testar o impacto da utilização
de uma ferramenta de autoavaliação do desenvolvimento da competência pedagógica
digital dos professores. Tendo decorrido entre março de 2015 e maio de 2018, a
experiência, em que participaram 7391 professores de 496 escolas em 11 países,
representou o estudo controlado aleatório (ECA) sobre formação de professores de
maior dimensão em número de países participantes realizado até à data.
O MENTEP baseou-se num paradoxo. Por um lado, a investigação (Comissão
Europeia, 2013) indica que a maioria dos professores na Europa considera que
a utilização da tecnologia digital pode ter um impacto positivo nos resultados
dos alunos. Por outro lado, contudo, a utilização que fazem das TIC no ensinoaprendizagem e a sua confiança nas suas próprias competências digitais são
limitadas. Deste modo, verifica-se a necessidade de dotar os professores da
possibilidade de desenvolverem mais profundamente o uso pedagógico que fazem
das TIC, traduzindo-o assim num impacto positivo sobre a aprendizagem dos alunos.
Além disso, dada a escassez de dados sobre a competência dos professores em
matéria do ensino assistido por tecnologias (TET), o projeto de experimentação de
política MENTEP procurou contribuir com novos dados nesta matéria.
Deste modo, o projeto foi concebido para apoiar e alargar a reflexão dos professores
sobre as suas práticas pedagógicas utilizando as TIC, as suas competências de ensino e a
sua própria aprendizagem, proporcionando acesso a uma ferramenta de autoavaliação
em linha (Ferramenta de autoavaliação do ensino assistido por tecnologias, TET-SAT),
desenvolvida no âmbito do projeto, bem como avaliar o seu impacto.

1.2. Teoria da mudança e resultados esperados
A experimentação de política procurou determinar se e, nesse caso, como a prática
da autoavaliação pode melhorar a competência dos professores no ensino assistido
por tecnologias. A competência em TET é definida como “a proficiência no uso das
TIC no ensino, aplicando o discernimento pedagógico e didático, e ter consciência
das suas implicações para a aprendizagem” (Laurillard, D., 2012). Consiste numa
competência multidimensional, que inclui diferentes tipos de competências,
comportamentos e atitudes.
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A TET-SAT avalia quatro dimensões de competência pedagógica digital, divididas
em 15 subáreas e 30 competências. Depois de responderem a 30 perguntas, os
professores recebem feedback sobre o seu nível de competência e ligações para
ecossistemas em linha nacionais e europeus de recursos de formação. Além de
instigar a autorreflexão, a intenção, ao facultar a TET-SAT aos professores, foi
aumentar a sua consciência das TIC e alterar as suas atitudes para com o seu uso,
com o consequente aumento da utilização que fazem das mesmas, bem como das
competências em TET, através da autoavaliação, do feedback e de um ecossistema
associado de recursos de formação fornecidos no projeto.
Dado o curto período em que decorreram as experiências no terreno (quando os
professores utilizaram a TET-SAT), verificou-se ser mais provável detetar alterações
a nível de consciência e atitudes durante o período de experimentação, enquanto
o eventual aumento da utilização e das competências em TIC poderá ser apenas
detetável a médio e longo prazo após as experiências. Assim, considerando que a)
os professores apenas dispuseram de alguns meses para utilizar a ferramenta e b)
o curto período de tempo entre a exposição ao tratamento (isto é, usando a TETSAT) e o inquérito de seguimento, a avaliação centrou-se em dois resultados que
podem vir a alterar-se a curto prazo – competências em TET comunicadas pelos
próprios e opiniões sobre as TIC no ensino-aprendizagem – deixando o estudo de
outras dimensões para mais tarde.
Impactos nas competências em TET
Curto prazo

Médio prazo

Autorreflexão

TET SAT

Pontuação de feedback

Recursos de formação
Figura 1 Como se assumiu que a TET-SAT tinha impacto nas competências em TET

1.3. Ilações a tirar das constatações
Os resultados da avaliação do impacto demonstram que a utilização da TETSAT levou os professores a realizar avaliações mais informadas e críticas da
sua competência em TET. Depois de utilizar a TET-SAT, os professores tinham
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tendencialmente uma perceção mais crítica do seu nível de competências em
TET, a capacidade em TIC autoavaliada diminuiu (sobretudo entre os professores
mais velhos e as mulheres) e os seus pontos de vista sobre as TIC no ensinoaprendizagem tornaram-se mais críticos (especialmente no caso daqueles que
começaram com uma competência em TET autoavaliada muito elevada).
Juntamente com a avaliação do impacto, o MENTEP também forneceu novos dados
sobre como os professores entendiam a sua competência em TET, demonstrando
que tinham uma perceção elevada da sua familiaridade com as TIC, uma perceção
muito elevada da sua aptidão para o TET e opiniões muito positivas sobre as TIC
no ensino-aprendizagem.
A ferramenta desenvolvida no MENTEP para testar o impacto da experiência
de autoavaliação na perceção dos professores sobre a sua competência foi ela
própria avaliada pelos professores do projeto. Aqueles que utilizaram a TET-SAT
apreciaram-na claramente e atribuíram uma classificação de 7,5 pontos às suas
características e conteúdo numa escala de 1 (mínimo) a 10 (máximo). Uma elevada
proporção de professores considerou que a ferramenta era fácil de utilizar (75%),
que os ajudou a avaliar a sua competência (64%) e a repensar a sua utilização das
TIC no ensino (62%) e que a página de feedback forneceu informações úteis sobre
as suas competências, além do próprio teste (69%).
Dados adicionais do MENTEP mostraram que nem todos os professores reagiram da
mesma forma quando lhes foi dada a oportunidade de utilizar uma ferramenta de
autoavaliação como a TET-SAT. A probabilidade de utilizá-la pode ser demonstrada
em dois perfis de professores. O professor de uma disciplina científica, com uma
carga de trabalho docente semanal limitada (12 horas), com muitos dispositivos
de TIC em casa e opiniões positivas sobre as TIC, altamente colaborativo, com
formação em TIC e um elevado nível de capacidade autoavaliada em TIC, tinha
uma probabilidade de 50% de utilizar a TET-SAT. O professor de uma disciplina de
humanidades, com maior carga de trabalho docente (18 horas por semana), sem
dispositivos de TIC em casa e opiniões negativas sobre as TIC, menos colaborativo,
não tendo participado em formação em TIC para o ensino e com um baixo nível
de capacidade autoavaliada em TIC, tinha uma probabilidade de apenas 15% de
utilizar a TET-SAT.
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2. Experimentação
de política

2.1. Objetivos da experimentação de política
Os principais objetivos da experimentação de política do MENTEP foram os seguintes:
• Acompanhar e melhorar a competência em TET dos professores através do
desenvolvimento de uma ferramenta fiável, intuitiva e sustentável, com a qual
os professores possam autoavaliar o estado das suas competências em TET, bem
como o seu progresso subsequente na formação
• Obter um entendimento das atuais políticas de competência em TET e revelar
as competências dos professores a nível individual, nacional e da UE, bem como
acompanhar o seu desenvolvimento durante a experiência e a procura persistente
de formação
• Avaliar a utilidade da ferramenta, o seu efeito nas competências dos professores
em TET e na aprendizagem entre pares
• Identificar as condições ideais para que a ferramenta seja utilizada, assim como
difundir e sustentar a ferramenta, a abordagem experimental e os resultados
• Investigar a viabilidade da certificação europeia da competência em TET e
reforçar a capacidade nacional para a execução de experiências no terreno e a
experimentação de políticas
Os resultados do teste da TET-SAT como ferramenta de certificação e as conclusões
gerais sobre a implementação da experimentação de política encontram-se
resumidos em separado no relatório global de autoavaliação do MENTEP.

2.2. Pergunta de avaliação
A ideia central da experimentação consistiu em testar uma medida política,
designadamente facultar aos professores uma ferramenta de avaliação em linha
(TET-SAT), disponível em 12 línguas1, para avaliar a sua competência em TET e
orientá-los para ecossistemas especificamente criados de recursos de formação
em linha relevantes nos seus países e na sua língua (um portal nacional em linha
por país participante na língua nacional) e para um portal europeu em inglês
(estabelecido pela European Schoolnet, que é o mesmo para todos os países).
1 A TET-SAT foi disponibilizada durante as experiências no terreno em checo, inglês, estónio, finlandês, francês, grego, italiano, lituano,
norueguês, português, esloveno e espanhol
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A avaliação do MENTEP começou com uma pergunta simples: “A ferramenta de
autoavaliação do ensino assistido por tecnologias (TET-SAT) tem impacto nas
competências de ensino assistido por tecnologias (TET) dos professores?”
Tal como acontece com todas as perguntas sobre a avaliação do impacto, esta
compreende duas componentes: um resultado (competências em TET) e um
tratamento (utilizando a TET-SAT).
A TET-SAT é uma ferramenta em linha desenvolvida no âmbito do projeto
MENTEP para os professores autoavaliarem a sua competência no ensino
assistido por tecnologias (TET). É prestado feedback personalizado aos
professores sobre os seus níveis de competência em quatro áreas, sendo
os mesmos direcionados para recursos de formação nacionais e europeus a
fim de desenvolverem mais aprofundadamente a sua competência em TET.

2.3. Ferramenta de autoavaliação do ensino assistido
por tecnologias (TET-SAT)
A TET-SAT (utilizada no tratamento) foi conjuntamente
Utilização e
elaborada por especialistas nacionais e científicos dos
produção de
Pedagogia
conteúdos
digital
digitais
países participantes do MENTEP. Inspirou-se em ferramentas
TET SAT
nacionais existentes em uso (por exemplo, Teacher Mentor,
Comunicação
Cidadania
e colaboração
digital
Noruega) e quadros europeus e globais (por exemplo,
digitais
DIGCOMP, UNESCO). A ferramenta em linha avalia quatro
dimensões da competência pedagógica digital: a pedagogia
digital, a utilização e produção de conteúdos digitais, a comunicação e colaboração
digitais e a cidadania digital, divididas em 15 subáreas e 30 competências.
Em cada uma das quatro áreas, é apresentado aos utilizadores um conjunto
de elementos descritivos que ilustra diferentes competências em TET nas
subáreas relevantes. Cada competência é ilustrada através de cinco afirmações
que descrevem situações pedagógicas práticas relevantes em cinco níveis de
competência. Os utilizadores leem as cinco afirmações, refletem sobre sua prática
docente real e selecionam a que mais se aproxima de seu próprio comportamento
pedagógico. A fim de proporcionar uma pontuação de competência, cada uma
das cinco afirmações representa um nível de competência: nível 1, principiante;
nível 2, básico; nível 3, capaz; nível 4, proficiente; nível 5, avançado. No entanto,
para estimular a autorreflexão dos professores e desencorajar respostas prédeterminadas e a parcialidade em matéria de desejabilidade social, a classificação
não é divulgada e as cinco afirmações são apresentadas por ordem aleatória.
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A figura 2 mostra um exemplo das afirmações relativas a uma área de competência.

Figura 2 Exemplo de um elemento da TET-SAT

Depois de selecionar um elemento em cada área de competência (30 no total), os
professores recebem feedback personalizado instantâneo na página de feedback
da TET-SAT: uma pontuação média global (na forma de percentagem), incluindo
uma breve explicação do seu nível de competência e uma percentagem do nível
alcançado em cada subárea. São igualmente direcionados para recursos de formação
nacionais e europeus opcionais para desenvolver mais aprofundadamente as suas
competências, se assim o desejarem.

2.4. Conceção experimental
A fim de isolar o efeito - o impacto da ferramenta - foi conduzido um estudo
controlado aleatório. A aleatorização assegura que o grupo de controlo represente
o contrafactual, ou seja, a situação que observaríamos no grupo de tratamento se
os seus membros não tivessem utilizado a TET-SAT. Os participantes de escolas
selecionadas aleatoriamente foram divididos em grupos experimentais e grupos
de controlo. Um subgrupo aleatório de professores nas escolas experimentais
recebeu um conjunto de mensagens de incentivo por correio eletrónico a
explicar como utilizar a ferramenta e por que razão deviam fazê-lo. Nenhum dos
outros professores, nas escolas experimentais e de controlo, recebeu qualquer
informação.2 A experimentação baseou-se no princípio "ninguém é obrigado,
ninguém é impedido". Os professores incentivados não foram obrigados a fazer uso
da ferramenta e os professores do grupo de controlo não foram impedidos de usála. A situação de cada participante foi acompanhada através da plataforma TETSAT em linha e utilizada na análise dos dados. A eficácia da TET-SAT foi calculada
comparando o grupo de professores incentivados a utilizar a TET-SAT com o
grupo de professores não incentivados em relação a um determinado conjunto de
resultados. Este foi recolhido após a implementação da intervenção através de um
inquérito de seguimento (IdS). Foi administrado um inquérito de referência (IR) no
início das experiências no terreno a todos os professores para verificar se ambos
os grupos eram estatisticamente comparáveis.

2 Alguns professores nas escolas incentivadas não foram informados da existência da ferramenta para estudar um possível efeito dos
pares.
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2.5. Amostragem
A amostragem das escolas a convidar para o projeto teve como objetivo proporcionar
validade externa, ou seja, possibilitar a generalização dos resultados das análises à
população de referência das escolas. Na preparação para as experiências no terreno,
os países foram convidados a fornecer uma lista de escolas de nível CITE 2 financiadas
publicamente com pelo menos um dispositivo digital (computador ou tablet) por
cada cinco alunos, ligações à Internet na sala de aula e recursos de comunicação
básicos (ambientes de aprendizagem virtuais ou plataformas de aprendizagem, ou,
na sua formulação mais simples, endereços de e-mail profissionais utilizados pelos
professores). O motivo da inclusão dos critérios de elegibilidade na escolha da amostra
foi duplo. Em primeiro lugar, os professores não deviam enfrentar grandes barreiras
à utilização das TIC no ensino; em segundo lugar, a amostra de escolas devia ser
comparável entre os países.
A proporção de escolas elegíveis de acordo com estes critérios variou entre os
países. Embora todas as escolas cumprissem facilmente estes critérios na maioria
dos países, em Itália, na Lituânia, em Espanha e na Grécia, apenas foi possível
incluir uma parte das escolas3 e dos resultados da amostragem. O processo de
amostragem foi dividido em duas etapas. Em primeiro lugar, as escolas foram
aleatoriamente repartidas entre escolas experimentais e de controlo. Em segundo
lugar, os professores das escolas experimentais foram divididos aleatoriamente
em professores incentivados e não incentivados.
No entanto, em alguns países, todos os professores nas escolas experimentais
foram incentivados, uma vez que não havia professores em número suficiente
por escola. A fim de conseguir números suficientes para estimar de modo fiável
o impacto da TET-SAT na atitude e comportamento dos professores, foi definido
um patamar mínimo de 1000 professores por país. No entanto, como mostra o
quadro 1, este número não foi atingido em todos os países.4 Consultar o relatório
técnico sobre a amostragem (documento 3.1) para informações adicionais. A
última coluna do quadro mostra o número de professores que completaram o IR e
que, portanto, participaram ativamente no projeto (por esse motivo, designámolos como professores do MENTEP).

3 Encontra-se no documento 3.1. Relatório Técnico sobre a amostragem uma descrição circunstanciada do processo
4 Para atingir este objetivo, todos os professores com informações de contacto foram convidados por e-mail a participar no projeto,
respondendo ao inquérito de referência. Foi definida, nesta fase, uma amostra aleatória de professores a convidar; no entanto, todos os
professores com informações de contacto acabaram por ser convidados a participar no projeto.
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País

Escolas do MENTEP

Professores com informações de contacto

Professores do MENTEP

Chipre*

34

590

422

República Checa*

52

813

523

Estónia

32

705

314

Finlândia

52

1969

847

França

-

-

712

Grécia*

50

393

326

Itália

50

1752

745

Lituânia

50

1519

812

Portugal

50

2797

798

Eslovénia

50

931

858

Espanha

49

2246

1034

Total

469

14 649

7391

*Nota: nestes países, a maior parte das escolas apenas enviou a lista de professores que deram o seu consentimento quanto ao
tratamento de dados pessoais

Quadro 1. Número total de professores com informações de contacto disponíveis e número de professores incluídos na
amostra por país

2.6. Recolha de dados e instrumentos de inquérito
Inquérito de referência
Dezembro de 2016 - janeiro de 2017
Total: 6391 inquiridos

Grupo experimental
E-mails de incentivo
à utilização da
TET-SAT

TET SAT

As mesmas perguntas
Sistema de ID para acompanhar
os participantes

Grupo de controlo

Inquérito de seguimento
Maio/julho de 2017
Total: 4778 inquiridos

A experiência no terreno teve lugar entre dezembro de 2016 e meados de julho
de 2017. Todos os professores das escolas incluídas na amostra receberam um
convite por e-mail para responder ao inquérito de referência (IR) no início da
experimentação, em dezembro de 2016. Os professores do grupo de controlo
receberam um convite por e-mail para utilizar a TET-SAT em março de 2017.
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As experiências no terreno terminaram com o convite por e-mail a todos os
professores do MENTEP para responderem ao inquérito de seguimento (IdS) durante
o período decorrido entre meados de maio e meados de julho (com pequenas
diferenças entre os países). O inquérito de referência solicitou informações
sobre a história pessoal e profissional dos participantes, bem como sobre as
suas competências e atitudes pré-existentes em relação ao TET. O objetivo do
IdS consistiu em recolher informação sobre os principais resultados (opiniões e
competências em TET comunicadas pelos próprios) a fim de estimar o impacto
da TET-SAT. Foram acrescentadas algumas perguntas para obter informações
adicionais sobre a forma como a TET-SAT era percecionada por aqueles que a
utilizaram. Ambos os inquéritos utilizaram perguntas e escalas internacionalmente
validadas.5
Foi obtida uma segunda fonte de dados que refletiu a utilização real da ferramenta
através do acompanhamento da participação dos professores e da sua utilização da
TET-SAT.6
As competências foram expressas de forma diferente na ferramenta e nos inquéritos
porque as perguntas dos inquéritos IR e IdS não pretendiam ser demasiado
estimulantes e ter, portanto, um impacto na competência. Além disso, se as perguntas
nos dois inquéritos administrativos fossem muito semelhantes à TET-SAT, poderiam
ter induzido um "efeito de memória" nos professores incentivados que poderia ter
influenciado os resultados. As perguntas de avaliação das competências foram,
por conseguinte, formuladas de maneira diferente em ambos os instrumentos e de
acordo com os respetivos objetivos: a ferramenta visava estimular a reflexão dos
professores sobre o uso das TIC, mas os dois inquéritos apenas se destinavam a
medir as competências. Os inquéritos aplicaram uma escala de autoavaliação de 7
pontos para os professores classificarem a sua competência.

2.7. Resultados da experimentação
Taxas de resposta
Foi recrutado um total de 469 escolas e 7391 professores nos 11 países do MENTEP.
Do número total de professores que se tornaram “professores do MENTEP” ao
responderem ao inquérito de referência, 5598 também responderam ao inquérito
de seguimento, pelo que vieram a fazer parte da amostra analítica utilizada para
produzir as estimativas de impacto da TET-SAT nos países.
5 Os questionários do inquérito de referência e de seguimento estão disponíveis no documento 3.3. O relatório técnico sobre a análise
econométrica está disponível em: http://mentep.eun.org
6 Está disponível uma descrição geral da ferramenta TET-SAT e dos elementos de autoavaliação no documento 2.2. O modelo da TET-SAT
(em inglês) está disponível em: http://mentep.eun.org bem como a pontuação ao preenchê-la.
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Como ilustra o quadro 2, a taxa de resposta total foi elevada (75,6%), tendo
especialmente em conta o facto de os inquéritos serem administrados em linha.
O atrito diferencial, ou seja, a diferença no nível de atrito por grupo, pares e
professores não incentivados, indica taxas de resposta mais elevadas do que as
dos professores incentivados (82%, 78,6% e 69,7%, respetivamente). O atrito
diferencial, ou seja, a diferença no nível de atrito por grupo, indica taxas de
resposta dos pares e dos professores não incentivados mais elevadas do que as
dos professores incentivados (82%, 78,6% e 69,7%, respetivamente).
N.º de professores

Grupo de
professores

Referência

Seguimento

(IdS - IR)

Não incentivada

Não incentivado

3641

2861

-780

Incentivada

Não incentivado

1000

820

-180

82,00%

Incentivada

Incentivado

2750

1917

-833

69,70%

7391

5598

-1793

75,70%

Tipo de escola

Taxa de resposta

Global

Total

78,60%

Quadro 2. Taxas de resposta por delineação aleatorizada e grupo aleatorizado

Foi conduzida uma investigação da amostra na qual o impacto da intervenção foi
estimado para identificar se os grupos eram verdadeiramente comparáveis (validade
interna) face a um conjunto de variáveis(sexo, idade, disciplinas, formação em TIC,
pontos de vista positivos sobre a formação em TIC). Indicou a mesma que os três
grupos continuavam a ser comparáveis.

Nível inicial de competência digital e opiniões dos professores
participantes
O quadro geral dos dados do IR indica que os professores do MENTEP estavam bem
familiarizados com as TIC, tinham uma perceção muito forte das suas competências
para explorar recursos digitais no ensino e opiniões muito positivas sobre os benefícios
da nova tecnologia para ensino e a aprendizagem. Por exemplo, todos tinham algum
dispositivo em casa e cerca de 50% passavam mais de uma hora por dia a utilizar
as TIC em casa (ver relatório de avaliação integral). Os professores do MENTEP
também acreditavam ter uma competência no TET muito elevada; 90%, por exemplo,
consideraram que podiam estimular os alunos a usar as TIC de forma crítica e 71% que
podiam reformular as aplicações de TIC em ambientes educativos específicos.
Os professores também manifestaram opiniões muito positivas sobre as TIC no
ensino e aprendizagem; 94%, por exemplo, consideraram que a utilização das TIC na
escola permitia que os alunos tivessem acesso a melhores fontes de informação e
76% que ajudava os alunos a desenvolver um maior interesse pela aprendizagem.
Os professores mostraram-se positivos, mas em menor medida, em relação ao
facto de as TIC poderem ajudar as crianças a desenvolver a autorregulação (65%)
na aprendizagem, bem como melhorar o seu desempenho académico (60%).
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Taxa de aceitação da TET-SAT
Como em todas as experiências, nem todos os professores designados para o grupo
de tratamento fizeram efetivamente uso da intervenção oferecida, ou seja, nem
todos os professores para quem o conjunto de e-mails de incentivo foi enviado
decidiram testar a TET-SAT na prática e preenchê-la. Como o quadro 3 indica, a
proporção de professores incentivados que decidiu iniciar a TET-SAT entre os que
receberam a carta de incentivo foi de 33,8% e a parcela daqueles que a iniciaram
e preencheram foi de 26,7%.7
De um ponto de vista substantivo, estes números podem ser encarados como uma
estimativa da taxa de aceitação "natural" de tal intervenção. Para os decisores
políticos interessados em utilizar a TET-SAT, estes dados mostram que um simples
convite enviado a toda a população de professores pode resultar numa taxa de
aceitação entre um quarto e um terço. No entanto, como o quadro indica, a taxa
de aceitação da TET-SAT variou consideravelmente entre os países (de um mínimo
de 16% a um máximo de 61%, considerando a percentagem de professores que
começaram a utilizar a ferramenta). Esta variabilidade poderia ser explicada por
uma combinação de fatores contextuais (por exemplo, uma cultura de autoavaliação
em estruturas nacionais de desenvolvimento profissional ou a adoção de novas
tecnologias nas escolas) e aspetos organizativos específicos do MENTEP (por
exemplo, a aplicação efetiva do protocolo experimental).
País

Número total
de professores
incentivados

Professores incentivados que iniciaram a TET-SAT

Professores incentivados que iniciaram e preencheram a TET-SAT

N.º

%

N.º

%

CY

210

112

53,3

98

46,7

CZ

250

42

16,8

32

12,8

EE

135

36

26,7

25

18,5

ES

340

126

37,1

103

30,3

FI

291

48

16,5

35

12,0

FR

356

116

32,6

83

23,3

GR

152

77

50,7

68

44,7

IT

256

62

24,2

45

17,6

LT

255

89

34,9

69

27,1

PT

246

64

26,0

42

17,1

SI

259

158

61,0

134

51,7

Total

2750

930

33,8

734

26,7

Quadro 3.Taxas de aceitação da TET-SAT
7 Entre os professores que fizeram uso (e preencheram) a TET-SAT, a proporção daqueles que a utilizaram mais de uma vez durante o
período experimental foi baixa (8%).
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No IdS, foi solicitado aos professores que não utilizaram a TET-SAT que indicassem
o motivo. Entre os motivos para não utilizar a TET-SAT (quadro 4), o principal foi o
facto de não terem conhecimento da ferramenta. Tratou-se de uma constatação
inesperada, considerando que foi enviado com sucesso a todos os professores
incentivados um conjunto de e-mails. Segundo alguns coordenadores nacionais, os
professores de alguns países podem ter confundido os e-mails relativos aos dois
inquéritos com os e-mails a convidá-los a utilizar a TET-SAT. Não é claro até que
ponto esta explicação é válida para todos os países. No entanto, em aplicações
futuras desta conceção, a constatação requer que seja dada mais atenção ao
acompanhamento cuidadoso da comunicação com o grupo experimental. O
segundo motivo e o menos inesperado, mencionado pelos professores, foi a falta
de tempo. Com base nos dados circunstanciais, bem como nos números do MENTEP
(ver relatório de avaliação integral), 90% do tempo de trabalho dos professores é
dedicado ao ensino, à preparação das aulas e à execução de tarefas administrativas,
deixando pouca margem para formação.
Razão principal

Global

Desconhecimento

32%

Restrições de tempo

30%

Falta de interesse na autoavaliação

10%

Já competente

4%

Impossibilidade de acesso

4%

Não utiliza as TIC

3%

Falta de interesse na formação

1%

Outras

15%

Número de inquiridos

1091

Quadro 4. Principal motivo para a não utilização da TET-SAT, de acordo com o inquérito de seguimento

Escusado será dizer que os professores que utilizaram a TET-SAT representavam
um subconjunto autosselecionado dos professores incentivados e que, por essa
razão, as características destes dois grupos de professores não eram, em média,
comparáveis. Algumas características estão fortemente associadas ao uso da
ferramenta: ensinar uma disciplina de ciências, trabalhar mais horas em tarefas
não docentes, usar as TIC em casa e, mais importante ainda, ter opiniões positivas
sobre as TIC no ensino-aprendizagem e pensar que têm níveis elevados de
competências em TET. Os professores com estas características mostraram maior
propensão para aceitar o convite para utilizar a TET-SAT.
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PROFESSOR

PROFESSOR

• ensina uma disciplina científica

• ensina uma disciplina de
humanidades

• com uma carga de trabalho docente
de 12 h/semana

• com uma carga de trabalho
docente de 18 h/semana

• com muitos dispositivos de TIC em
casa

• sem dispositivos de TIC em casa

• com opiniões positivas sobre as TIC
• é altamente colaborativo

• com opiniões negativas sobre as
TIC

• seguiu formação em TIC

• é menos colaborativo

• tem um nível elevado de
capacidade em TIC autoavaliada

• não seguiu formação em TIC para
o ensino tem um nível baixo de
capacidade em TIC autoavaliada

tem uma probabilidade de 50%
de utilizar a TET-SAT.

tem uma probabilidade de 15%
de utilizar a TET-SAT.

Os professores que utilizaram a TET-SAT indicaram níveis de satisfação elevados
tanto em relação aos aspetos técnicos (ler o relatório de avaliação integral para
mais informações) como à perceção da sua.
Elemento

Concorda

A TET-SAT ajudou-me a avaliar a minha competência

64%

A TET-SAT ajudou-me a repensar o uso das TIC no ensino

62%

A TET-SAT tomou-me muito tempo

38%

A TET-SAT era enfadonha

30%

A TET-SAT foi útil

63%

A TET-SAT foi fácil

75%

A página de feedback foi útil para avaliar as minhas competências

69%

Recursos úteis para melhorar a prática docente

51%

Satisfeito na globalidade

63%

Autocomparação útil

55%

Recomendo a ferramenta

60%

Inspirado a experimentar novas práticas no meu ensino

54%

Prefiro usar uma ferramenta de autoavaliação em relação outros métodos de avaliação

57%

Número de inquiridos

818

Quadro 5. Opiniões dos professores sobre a utilidade da TET-SAT

Pontuação de feedback sobre a TET-SAT
A pontuação de feedback pode ser entendida como um elemento de informação
“objetiva” que os professores recebem sobre as suas competências em TET. Em
princípio, a receção desta informação pode alterar o modo como os professores
percebem as suas próprias competências. No entanto, a informação contida na
pontuação tem um valor diferente, dependendo da medida em que essa pontuação
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está de acordo com o que os professores pensavam sobre si próprios antes de
utilizar a TET-SAT. Enquanto para alguns professores a pontuação de feedback
pode simplesmente confirmar o que já sabem sobre a sua competência (será este
o caso quando a pontuação de feedback coincide com a autoavaliação anterior ao
tratamento no IR), para outros professores as opiniões podem representar uma
atualização das informações. A última pode ser negativa (quando os professores
recebem uma pontuação mais baixa do que imaginavam) ou positiva (quando o
feedback "diz" aos professores que são mais competentes do que imaginavam).

Competência em TET comunicada pelos próprios no IR

A figura 3 mostra um gráfico de dispersão das competências em TET comunicadas
pelos próprios professores, recolhidas no IR (eixo vertical), e a pontuação de
feedback dos professores relativa à TET-SAT (eixo horizontal).

Pontuação TET SAT
Figura 3. O “valor informativo” da pontuação de feedback sobre a TET-SAT

As linhas verticais e horizontais vermelhas representam os valores médios das duas
variáveis. É importante realçar a finalidade puramente descritiva desta figura. Não
afirmamos de modo algum que as duas medidas sejam diretamente comparáveis. Os
professores não comparam diretamente as duas medidas, uma vez que só conhecem
a pontuação de feedback em forma numérica, enquanto o nível de competência
comunicado pelos próprios é estimado agrupando os elementos da escala aplicada
no IR. A análise pode ser simplificada considerando apenas a posição desses
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professores acima ou abaixo da média. Uma possível interpretação desta figura é
que, para a maioria dos professores (cerca de 68%, pontos azuis), a pontuação de
feedback apresentou uma confirmação do nível de competências em TET comunicado
pelos próprios. Apenas uma fração marginal de professores (8%, pontos vermelhos)
recebeu uma informação atualizada positiva, enquanto uma parcela considerável de
professores (28%, pontos verdes) “descobriu”, como resultado da utilização da TETSAT, que o seu nível de competências em TET era inferior ao que pensavam. Neste
último caso, a pontuação de feedback pode representar um "choque de informação"
(Gonzalez, 2017).

Impacto da TET-SAT
Os principais efeitos da TET-SAT são calculados comparando os professores dos
grupos experimental e de controlo de todos os países participantes - a amostra
global.8 Mais concretamente, avaliamos o impacto da TET-SAT calculando
separadamente o seu impacto na competência em TET comunicada pelos
próprios e nas opiniões sobre as TIC na educação.
Os resultados indicam (quadro 6) que a utilização da TET-SAT levou os professores
a rever, de forma mais crítica, a sua competência em TET e as suas opiniões sobre as
TIC na educação. Ambos os resultados são estatisticamente significativos a níveis
de 5% e 1%, respetivamente. Os professores que usaram a ferramenta procederam
a uma autoavaliação correspondente a 0,14 desvios-padrão em média, inferior aos
professores do grupo de controlo, e analisaram as suas opiniões em baixa, em 0,35
desvios-padrão.
Valor médio para
os controlos

Dimensão do
efeito

0,02

-0,138**

0,02

-0,351***

Competência em TET comunicada pelos próprios
Tratamento
Opiniões positivas sobre as TIC
Tratamento
*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1

Quadro 6. Impacto da TET-SAT na competência em TET comunicada pelos próprios e nas opiniões sobre as TIC na
educação, amostra global.

Aplicando as escalas originais das variáveis, em lugar das padronizadas, o efeito
sobre a competência em TET comunicada pelos próprios é igual a -0,12 numa
escala de 1 a 6, com uma pontuação média de 4,7 para os professores do grupo
de controlo. Tal significa que, em termos absolutos, o efeito é bastante reduzido
e que os professores do grupo experimental continuavam a ter uma opinião muito
8 Os efeitos da TET-SAT são comunicados em relação à amostra global. Dado o número de professores por país, não nos é possível
produzir estimativas nacionais do impacto da TET-SAT. Encontram-se no documento 5.1. Relatório de avaliação mais informações sobre o
modelo econométrico aplicado para produzir as estimativas de impacto.
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elevada sobre as suas competências em TET, ainda que um pouco mais baixa do
que a dos professores do grupo de controlo. No que diz respeito às opiniões sobre
o uso das TIC no ensino, o valor médio para os professores do grupo de controlo é
de 3, numa escala de 1 a 4 (1 significa discordância total das afirmações positivas
sobre as TIC e 4 significa concordância total).
O efeito estimado na escala original é de -0,16, o que significa que os inquiridos
partilhavam, no geral, pontos de vista positivos sobre as TIC na educação e que a
revisão em baixa induzida pelo tratamento não alterou os sentimentos geralmente
positivos dos inquiridos sobre as TIC.
Foi igualmente estudada a heterogeneidade do efeito causal ao longo de diferentes
dimensões. Em primeiro lugar, foi investigada a diferença entre sexos e grupos
etários. O efeito sobre a competência em TET era mais acentuado entre as mulheres
do que entre os homens, mesmo que em ambos os casos o coeficiente fosse negativo
e os intervalos de confiança dos dois efeitos se sobrepusessem claramente. Por
outro lado, não foi detectada qualquer diferença entre professores de diferentes
grupos etários. O efeito sobre os pontos de vista foi semelhante nos homens e nas
mulheres, mas mais forte no caso dos professores mais velhos. Deve notar-se que
também neste caso o sinal do efeito aponta na mesma direção para ambos os grupos
e os intervalos de confiança das estimativas se sobrepõem claramente.
A taxa de aceitação do tratamento entre os professores convidados a utilizar a
TET-SAT foi extremamente variável entre os países. As diferenças culturais entre
os países em relação ao uso das TIC no ensino podem explicar, entre outras razões,
essa heterogeneidade. Por sua vez, estas podem constituir inclusivamente um fator
que explica a heterogeneidade no efeito causal da TET-SAT. Tal como nos casos
anteriores, o sinal do impacto foi uniformemente negativo, mas em países com taxa
de aceitação elevada o impacto da TET-SAT foi maior em ambos os resultados.
Concluímos que as operações no terreno foram bem sucedidas, apesar da
complexidade e novidade da experimentação de política. Os coordenadores
nacionais e os professores responderam ao desafio de participar num estudo
controlado aleatório com elevados níveis de profissionalismo. Há sinais claros de
que os professores apreciaram a TET-SAT, a sua utilidade, os tópicos abordados e
os recursos sugeridos. Os professores também utilizaram claramente o feedback
da TET-SAT, revendo ligeiramente em baixa as suas fortes convicções a respeito
da sua própria competência no uso das TIC no ensino e, como resultado acessório,
as suas opiniões sobre se as TIC são úteis no ensino-aprendizagem.
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3. Interpretação das
constatações e conclusões
para a formulação de políticas
A experimentação de política do MENTEP demonstra que a execução de
experimentações de políticas robustas não é apenas recomendada, mas também
viável em termos práticos. Desde a conceção inicial do protocolo experimental até
aos resultados e implicações políticas em diferentes contextos, a experiência do
MENTEP proporciona uma profusão de ensinamentos aos decisores políticos no
domínio da educação que procuram reforçar a base factual e aumentar os esforços
de avaliação em toda a Europa.
Foram cinco as constatações principais:
1. Taxa de aceitação da TET-SAT: Os decisores políticos que ponderam a utilização
da TET-SAT devem ter em conta que o envio de simples convites por e-mail
a toda a população de professores pode resultar numa taxa de aceitação (ou
seja, a percentagem de professores que começam a utilizar a ferramenta)
entre um quarto e um terço. A taxa de aceitação da TET-SAT mostra uma
variação considerável entre os países de entre 16% e 61%. Este resultado foi
discutido em oficinas de trabalho nacionais após a experimentação, tendo sido
apresentadas várias explicações, nomeadamente as diferenças culturais em
relação ao uso das TIC no ensino. Outra razão refere-se a diferentes atitudes
em relação à autoavaliação, com as quais os professores de alguns países
estão menos familiarizados. Uma terceira explicação poderá ter sido o facto
de estarem em curso outros inquéritos ou estarem disponíveis ferramentas
alternativas à data da experimentação. Sejam quais forem as razões, este
resultado mostra a importância de considerar cuidadosamente a forma de
aumentar o interesse e a cooperação dos professores para melhorar a sua taxa
de participação, explorando, por exemplo, canais de comunicação adicionais
(reuniões presenciais ou virtuais, telefonemas) e acompanhando atentamente
a comunicação com os professores experimentais.
2. Nem todos os professores reagem da mesma forma. Os que reagiram de
modo mais positivo à utilização da TET-SAT eram professores mais jovens, que
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lecionavam disciplinas científicas, com uma carga de trabalho docente limitada
(12 horas por semana), possuíam muitos dispositivos de TIC em casa e tinham
opiniões positivas sobre as TIC, com elevados níveis de atividade colaborativa
e interesse no seu desenvolvimento profissional. Se a intenção é chegar a mais
professores, incluindo os que têm perfis diferentes (menos familiarizados com as
TIC, maior carga de trabalho, menos envolvidos na formação, etc.), a intervenção
poderá ser acompanhada por um conjunto de medidas de apoio formais e
informais. Estas podem incluir a ligação da ferramenta a ações de formação
específicas, o reconhecimento de diferentes convicções dos professores, a
atribuição de tempo para utilizar a ferramenta na escola (individualmente, em
pares ou em grupos) e o lançamento de um diálogo sobre a ferramenta entre
professores e dirigentes escolares a nível de toda a escola. Alguns países
parceiros do MENTEP já estão a explorar a utilização da ferramenta desta
forma como um meio de identificar necessidades de formação, associando os
professores a um programa de formação durante todo o ano letivo e incentivando
a reflexão colaborativa. Embora esta abordagem possa ajudar, os dados também
nos dizem que a autoavaliação pode não servir a todos e que será necessário
considerar outras ações para chegar a subgrupos específicos de professores
com vista a desenvolver a sua competência em TET.
3. A
 ferramenta era de elevada qualidade. Os professores que utilizaram a TETSAT indicaram altos níveis de satisfação, tanto em relação às suas características
técnicas como à perceção da sua utilidade. Os decisores políticos têm, portanto,
à sua disposição uma ferramenta testada e apreciada pelos professores. A
ferramenta está acessível na plataforma da European Schoolnet ou como um
recurso educativo aberto para adaptação e instalação locais. A fim de explorar
plenamente o potencial da ferramenta, esta deve estar ligada a ecossistemas
de recursos de formação nacionais e europeus relevantes e atualizados, que
devem ser promovidos junto dos professores tanto como a própria ferramenta.
4. A
 ênfase incidiu sobre dois impactos a curto prazo – as opiniões sobre o uso
das TIC no ensino-aprendizagem e as competências em TET comunicadas
pelos próprios – em virtude da duração relativamente curta do projeto. A
utilização da TET-SAT levou os professores a a) rever ligeiramente em baixa as
suas convicções a respeito da sua própria competência no uso das TIC no ensino
e b) as suas opiniões sobre se as TIC são úteis no ensino-aprendizagem. Uma
parcela considerável de professores (28%) descobriu, através da utilização da
TET-SAT, que o seu nível de competências em TET era inferior ao que pensavam.
Esta diminuição da competência autoavaliada é expectável: os professores que
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utilizaram a ferramenta puderam avaliar a sua competência de forma mais crítica
e informada. A segunda constatação é obviamente inesperada e, à primeira
vista, menos desejável. A revisão em baixa das opiniões percebidas pode ser
igualmente, como no caso das competências autoavaliadas, um sinal do facto de
a TET-SAT suscitar a autorreflexão sobre as práticas dos inquiridos, ajudandoos a adaptar também de modo mais informado os seus anteriores pressupostos
sobre as TIC na educação. Uma outra explicação possível para a revisão em baixa
da competência comunicada pelos próprios é o papel da pontuação de feedback.
A pontuação de feedback pode ser entendida como um elemento de informação
objetiva que os professores recebem sobre as suas competências em TET. Em
princípio, a receção desta informação pode alterar o modo como os professores
percebem as suas próprias competências. Como os dados indicam, a informação
contida na pontuação tem um valor diferente para os professores, dependendo
da medida em que essa pontuação está de acordo com o que os professores
pensavam sobre si próprios antes de utilizar a TET-SAT.
5. Efeitos secundários acidentais: esta constatação oferece ainda uma nova
perspetiva sobre os efeitos secundários acidentais que só o teste adequado
da eficácia das intervenções, por meio de um estudo controlado aleatório,
pode revelar. Os ECA, cada vez mais considerados como o padrão-ouro na
educação, decorrem da investigação médica como um processo essencial para
investigar efeitos intencionais e não intencionais a fim de avaliar não apenas
os benefícios, mas também os riscos de tomar um determinado medicamento. O
estudo e a notificação de efeitos e de efeitos secundários pode ajudar a tomar
decisões mais informadas. Os parceiros do MENTEP consideram os efeitos
secundários como uma parte integrante das experimentações de políticas para
ajudar os formuladores de políticas educativas a melhorá-las e a levar em conta
consequências não intencionais.
No futuro, a investigação poderá gerar novas perspetivas sobre os impactos
de mais longo prazo, a persistência dos efeitos identificados e a existência de
impacto sobre outros tipos de resultados do TET, como sejam, por exemplo,
comportamentos reais e uso das TIC no ensino e a participação em subsequentes
ações de formação profissional em TIC.
O relatório de avaliação integral (D. 5.1) está acessível em http://mentep.eun.org
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ZRSS – Instituto Nacional da Educação, SI
www.zrss.si

Sobre o MENTEP
O MENTEP (Mentoring Technology-Enhanced Pedagogy) constituiu um projeto de investigação europeu de grande escala
destinado a reforçar a competência e a confiança dos professores na utilização das Tecnologias da Informação e da
Comunicação (TIC) na sala de aula. O projeto, que decorreu entre março de 2015 e maio de 2018, investigou o potencial
de uma ferramenta de autoavaliação em linha (SAT) que permitisse aos professores realizar progressos em termos da sua
competência no ensino assistido por tecnologias (TET) ao seu próprio ritmo.Participaram no projeto autoridades públicas
nacionais e 11 000 professores de 11 países parceiros: Chipre, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Itália,
Lituânia, Portugal e República Checa. A European Schoolnet, uma rede de 30 Ministérios da Educação europeus, coordenou
o projeto e o FBK-IRVAPP, o instituto de investigação para a avaliação das políticas públicas em Itália, foi responsável pela
avaliação quantitativa do projeto. Os professores participantes responderam a dois breves questionários, um no início e
outro no fim do ano letivo de 2016/2017 sobre a utilização que fazem das TIC na escola. Todas as informações prestadas
pelos professores foram tratadas de forma anónima e os direitos de privacidade são plenamente respeitados. No final do
projeto, os professores do MENTEP receberam um certificado de participação.
Saiba mais em http://mentep.eun.org/
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O projeto MENTEP é uma experimentação de política europeia, financiada pela
Comissão Europeia através do programa Erasmus+. Esta publicação apenas
reflete os pontos de vista dos autores e não representa a opinião da Comissão
Europeia nem esta assume qualquer responsabilidade pela utilização que possa
ser feita da informação nela contida.

