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Plataformas LMS nas Escolas: integração do Office 365 e a Moodle 
(Versão 1, junho de 2020) 

 

Um projeto-piloto da Microsoft Portugal e do CCTIC “Entre Mar e Serra” (CCEMS) em parceria (em estudo) 

com a Direção-Geral da Educação (DGE), Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEsTE), Direcção-

Geral da Administração Educativa (DGAE) e Centros de Formação de Associação de Escolas. 

 

 

Resumo 

Este projeto decorre de uma iniciativa internacional da Microsoft de promoção da integração da sua 

plataforma Office 365 com a plataforma Moodle. O desafio da Microsoft Portugal ao CCTIC “Entre Mar e 

Serra” (CCEMS) para o desenvolvimento de um projeto desta natureza decorre da disponibilização gratuita 

da sua plataforma às escolas portuguesas e da experiência do CCEMS no apoio técnico e pedagógico às 

escolas/agrupamentos portugueses na utilização educativa da plataforma Moodle em contextos pedagógicos 

e organizacionais.  

Para a implementação deste projeto, contamos com a parceria das três direções-gerais do Ministério da 

Educação com competências no  âmbito das suas áreas de intervenção: i) o currículo e os modos de ensinar 

e aprender (DGE), ii) apoio à organização e funcionamento das escolas e agrupamento de escolas (DGEsTE) 

e iii) gestão e formação de recursos humanos (DGAE). Serão também parceiros os Centros de Formação de 

Associação de Escolas (CFAE) cujas áreas de influência integrem Escolas e Agrupamentos de Escola da rede 

pública e do ensino particular e cooperativo que venham a aderir ao projeto. 

O projeto apresenta-se dividido em 3 partes que se complementam: 

• Na primeira parte (pontos 1, 2 e 3), faremos um enquadramento sumário da aplicação das 

plataformas LMS nas escolas portuguesas (ponto 1), da sua importância na resposta das escolas aos 

desafios colocados pela pandemia provocada pela Covid 19 e da importância de definir estratégias 

integradas para responder a desafios de uma normalidade pós-Covid 19 (ponto 2), concluindo-se 

com a definição das finalidades gerais do projeto (ponto 3). 

• A natureza do projeto e os desafios que lançamos às escolas serão apresentados no ponto 4, que 

também explicita os princípios de atuação, propostas de modelos organizacionais, as metodologias 

e as atividades a desenvolver. 

• Na última parte, apresentaremos propostas de acompanhamento e avaliação, a acordar com os 

parceiros (ponto 5) e informação sobre os processos de adesão (ponto 6).  

Ao associar ao título do projeto um número de versão e uma data, pretendemos salientar a sua natureza 

dinâmica quer pelos contributos dos parceiros a quem o vamos propor quer pela avaliação contínua que 

nortearão a sua permanente renovação para que melhor se adeque ao geral e às especificidades de cada 

escola e respetiva comunidade educativa. 

Centro de Competência “Entre Mar e Serra” e Microsoft Portugal 
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1 – Enquadramento 

1.1 – As plataformas LMS na Educação em Portugal 

A generalização da utilização de plataforma LMS (Learning Management System) nas escolas portuguesas 
remonta a 2007, com a “Iniciativa Escolas, Professores e Computadores Portáteis”, promovida pela Unidade 
de Missão do Ministério da Educação “Computadores, Redes e Internet nas Escolas (CRIE)”,  que envolveu a 
atribuição de computadores portáteis às escolas para utilização pelos alunos e pelos professores e a 
implementação de um plano de formação e de um referencial para as TIC, num contexto mais amplo de 
promoção do acesso de alunos e professores, e população em geral, aos computadores e à Internet, 
normalmente conhecido como Plano Tecnológico na Educação (PTE), a que se juntou um vasto conjunto de 
iniciativas em domínios mais específicos. 

 
A utilização da plataforma mais conhecida e disponível na altura (a Moodle) decorre assim, 
e em primeiro lugar, da necessidade de conectar alunos e professores, mas rapidamente se 
estendeu a outros contextos de utilização, nomeadamente no apoio aos processos 
organizacionais das escolas e ao trabalho de equipa dos professores. O CCEMS, para além 

da participação nas dinâmicas da CRIE, em particular na definição dos referenciais de formação de 
professores, teve um papel muito importante no alojamento e apoio técnico às plataformas Moodle das 
escolas e agrupamentos (que chegaram a ser mais de 300). 
 

 
Figura 1: Contextos de utilização das plataformas LMS 

 
Salienta-se que, na generalidade dos casos, as funcionalidades mais utilizadas da plataforma Moodle ao nível 

organizacional estavam ligadas a dar suporte a processos de comunicação e gestão documental e, ao nível 

pedagógico, a apoiar a utilização das TIC em contexto de ensino e aprendizagem. 

O CCEMS, em parceria com o Departamento de Informática da 

Universidade de Coimbra, introduziu em 2014 uma importante inovação 

ao desenvolver um módulo para a Moodle – GARE, Gestão de Atividades e 

Recursos Educativos - que, para além de apoiar os processos de decisão, afetação de recursos e avaliação de 

atividades do respetivo Plano Anual de Atividades, permite a monitorização em tempo real da consecução 

das finalidades dos Projetos Educativos das Escolas e Agrupamento de Escolas. Este módulo, que está 

disponível para exploração e testagem em http://gare.ccems.pt, é utilizado por mais de uma centena de 

escolas/agrupamentos de todo o país. 

Entretanto, os dois gigantes da tecnologia – Google e a Microsoft - potenciando o desenvolvimento explosivo 

dos serviços na nuvem, implementaram, muitas vezes por agregação de aplicações e pela sua migração para 
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ambientes baseados na Internet, as suas plataformas LMS que, nos últimos anos, disponibilizaram 

gratuitamente aos professores e às escolas portuguesas e que, independentemente da adesão e 

acessibilidade às mesmas, são utilizadas de forma diferenciada pelas escolas e pelos professores. 

A solução da Microsoft é particularmente interessante por, para além das 

funcionalidades comuns a outras plataformas LMS, disponibilizar, a 

alunos e professores, o acesso a versões baseadas na Internet das suas 

ferramentas de produtividade (Office 365), que, em Portugal, tal como no resto do mundo, são utilizadas 

para diferentes fins por alunos, professores, empresas e pela sociedade em geral. Este aspeto é 

particularmente importante em termos pedagógicos (permitindo abordagens práticas na transformação da 

informação em conhecimento), mas também organizacionais (por disponibilizar às escolas a utilização das 

suas aplicações sem custos de licenciamento). 

Apesar da evidente melhoria na qualidade de acesso à Internet em contexto familiar, com  a generalização 

da fibra ótica, a integração de serviços de comunicação (voz, dados, televisão e Internet) e grandes avanços 

no acesso por dispositivos móveis, a utilização das plataformas LMS nas escolas está muito condicionada por 

redes e acessos à Internet obsoletos que, não tendo sido atualizados em mais de uma década, não 

conseguem suportar as exigências de serviços e aplicações tendencialmente baseados na Internet. 

1.2 – A reinvenção da Escola em contexto de pandemia  

O encerramento das escolas, como consequência da pandemia provocada pela Covid 19, obrigou às 

alterações mais revolucionárias e repentinas de que há memória no nosso Sistema Educativo, o que 

mobilizou os professores, as direções das escolas, a tutela e a administração educativa, por um lado, e os 

alunos e respetivas famílias, por outro. Com um esforço desmesurado, foi possível reinventar a Escola e 

implementar um modelo de ensino não presencial que recorre a múltiplos suportes, formatos e plataformas. 

Este contexto de emergência deu um novo impulso à utilização das plataformas LMS, mas com outro sentido 

e funcionalidades: em vez de apoiar a utilização das TIC em atividades presenciais, as plataformas LMS e 

outras ferramentas de comunicação e interação baseadas na Internet passaram a dar suporte aos planos de 

ensino não presencial de emergência, levando a Escola à casa dos alunos através de múltiplos formatos e 

suportes.  

 

Figura 2: Estatísticas dos acessos e tráfego nas plataformas Moodle 
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A Figura 2 apresenta evidências dos impactos destas mudanças nos acessos e utilização das plataformas 

Moodle alojadas em servidores do CCEMS que, numa semana, passaram de uma média diária de 35 000 

acessos (com picos de 45 000) para médias diárias de 112 000 (e picos de 180 000). 

Os mais entusiastas defendem que a massiva utilização das TIC em situação de emergência é a grande 

oportunidade de renovação da Escola e os mais céticos realçam as condicionantes da tecnologia, quer ao 

nível das interações quer por potenciar a reprodução das desigualdades sociais, pela diferente acessibilidade 

à tecnologia em contexto familiar. Apesar de algumas salutares divergências, é mais ou menos consensual a 

necessidade de renovar a Escola, quer em termos de utilização da tecnologia quer nas suas relações com as 

famílias e a sociedade. 

2 – A Escola no pós-Covid 19 

2.1 – Da reação de emergência ao planeamento estratégico  

As direções das escolas e agrupamentos e a administração educativa tiveram que reinventar os seus modelos 

de organização e funcionamento, num tempo excecionalmente curto e num contexto de emergência focado 

nas necessidades de manter a comunicação e interação entre professores e com os seus alunos. É, por isso, 

compreensível que a disponibilidade imediata de soluções tenha sido o critério principal nas opções tomadas. 

Ainda não sabemos de que forma a pandemia provocada pela Covid 19 vai condicionar o funcionamento das 

escolas no próximo ano letivo, mas, ao contrário das decisões tomadas em meados de março na sequência 

da decisão de encerrar as escolas, temos agora algum tempo para pensar e tomar decisões e implementar 

opções mais ponderadas, que configurem em simultâneo respostas eficazes aos condicionalismos da 

situação excecional e às necessidades de uma nova normalidade pós-pandémica. Esta necessidade já foi 

publicamente anunciada pela tutela com o anúncio de um forte investimento na renovação do 

apetrechamento informático e da formação de professores. 

2.2 – A importância da “cultura tecnológica” nos processos de renovação 

Os processos de mudança dos sistemas educativos, e das organizações em geral, são sempre complexos e há 

mesmo quem diga que, para os portugueses, são particularmente dolorosos, pois a nossa língua é das poucas 

que associa o sofrimento ao processo de mudança. Assim, parece-nos fundamental que os processos de 

mudança tenham em devida consideração as práticas existentes e consensualizadas, o conhecimento 

adquirido nas comunidades educativas a que, no contexto de utilização das TIC em contexto educativo, 

podemos chamar de “cultura tecnológica”. 

Independentemente do que vai acontecer no próximo ano letivo, em termos de modelos de ensino e 

interação com os alunos, podemos sem dúvida garantir que: 

• As escolas continuarão a precisar de plataformas e sistemas de informação que apoiem os processos 

relativos à sua organização e funcionamento e ao trabalho de equipa dos professores. 

• Para além de funcionalidades de comunicação e interação, continuarão a ser fundamentais as 

ferramentas para a elaboração de recursos pelos professores e para promover processos práticos e 

construtivos para ancorar as aprendizagens dos alunos, quer em contextos presenciais, a distância 

ou em modelos mistos. 

• As plataformas LMS continuarão a dar suporte à formação dos professores, sendo expectável que 

venham a ter o seu papel reforçado. 

Na renovação destes processos, têm particular relevância o conhecimento que existe nas comunidades 

educativas relativamente à utilização da plataforma Moodle e, ainda mais generalizadas, as práticas de 

utilização das ferramentas de produtividade da Microsoft (com destaque para o Word, PowerPoint e Excel).  
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E, ao contrário dos que defendem “revoluções catastróficas”, pensamos que os processos de renovação terão 

maiores possibilidades de sucesso se o esforço for dirigido para o que é essencial – o modo como ensinamos, 

aprendemos e como nos organizamos para o fazer – em vez de ser desviado para o que é instrumental - as 

tecnologias que utilizamos nos processos pedagógicos e organizacionais. 

2.3 – Condições para fundamentar uma estratégia integrada 

2.3.1 – A plataforma Moodle  

Para além da “cultura tecnológica” e de práticas de utilização com alguma tradição em muitas escolas, a 

plataforma Moodle apresenta uma estrutura e organização, ao nível dos utilizadores, conteúdos e 

funcionalidades que, de certa forma, podemos considerar uma metáfora da organização tradicional da 

Escola. Sendo uma das mais antigas plataformas LMS, é desenvolvida em código aberto beneficiando de 

contributos individuais, de empresas e organizações de todo o mundo (nomeadamente a Microsoft), que 

contribuem com milhares de módulos para aumentar e diversificar as suas potencialidades. 

 

Figura 3: Atividades e recursos básicos da Moodle 

Informação detalhada sobre a plataforma Moodle e módulos adicionais em: http://moodle.org  

Apresenta, contudo, duas condicionantes que levaram algumas escolas a abandonar o seu uso, optando pelas 

plataformas proprietárias oferecidas gratuitamente pela Microsoft e pela Google: i) é muito exigente em 

termos de equipamentos para o seu alojamento, em particular para as escolas que lhe dão uma utilização 

muito intensiva; ii) é particularmente exigente ao nível da permanente atualização de competências dos 

administradores das plataformas de cada escola e iii) a abordagem modular, baseada em bases de dados 

muito complexas, dificulta a adaptação de recursos, em particular pelos menos conhecedores das tecnologias 

envolvidas.  

Com o apoio do Ministério da Educação – Direção-Geral da Educação e Direção-Geral dos Estabelecimentos 

Escolares – o CCTIC “Entre Mar e Serra” viu recentemente reforçada a sua capacidade de alojar no seu 

datacenter novas plataformas Moodle das escolas/agrupamentos e de dar suporte à transição das existentes 

http://moodle.org/
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para novas versões. Através da entidade anfitriã (CFRCA), estamos a disponibilizar formação que capacita os 

administradores das plataformas das escolas para melhor responderem aos desafios da atualização e da 

integração, assim como do apoio às decisões das direções das escolas e ao trabalho dos professores. 

2.3.2 – A plataforma Office 365 

As alternativas proprietárias, nomeadamente o Office 365 e sua ferramenta de interação síncrona (Teams), 

foram desenvolvidas para a “Cloud” não necessitando de alojamento em servidores e têm integrados 

conjunto de serviços de apoio técnico (DNS, Segurança, etc.) garantido pelos seus proprietários, o que liberta 

os administradores das plataformas de cada escola das tarefas técnicas mais complexas. 

A Office 365 apresenta ainda funcionalidades de organização dos utilizadores baseadas em contas de correio 

eletrónico institucionais, o que facilita a criação e distribuição de endereços a alunos, professores, pessoal 

não docente e, para os mais novos, aos encarregados de educação, simplificando, assim, processos 

normalizados de organização da comunidade educativa. Disponibiliza ainda serviços de armazenamento na 

nuvem para todos, o que facilita os processos de partilha de documentos em formatos normalizados, por 

disponibilizar a todos as ferramentas de produtividade nas mesmas versões. Podemos por isso dizer que é 

uma plataforma inclusiva, por diminuir as desigualdades de acesso à tecnologia, o que facilita os processos 

de partilha e trabalho colaborativo entre utilizadores. 

Ensinar

Construir

 
Figura 4: Principais aplicações disponíveis na plataforma Office 365 

Em termos pedagógicos apresenta como ferramenta de planeamento das atividades de ensino e 

aprendizagem o OneNote que, de forma integrada, pode prever atividades de ensino em interação síncrona 

com os alunos, de monitorização das aprendizagens ou de desenvolvimento de trabalhos práticos, com 

ferramentas de produtividade a que todos têm acesso e que facilita a reconstrução da informação no âmbito 

de atividades de aprendizagem mais práticas e significativas.  

Informação detalhada em: https://www.microsoft.com/pt-pt/education/products/office 

https://www.microsoft.com/pt-pt/education/products/office
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2.3.3 – Integração das plataformas Moodle e Office 365 

Um dos contributos recentes está a ser desenvolvido por uma equipa da Microsoft que disponibiliza, no 

âmbito de comunidade muito dinâmica (GitHub), um vasto conjunto de aplicações gratuitas (plugins) que 

permitem diferentes níveis de integração entre a Moodle e a plataforma desta empresa (Office 365/Teams) 

de que se salientam: 

• Sistemas integrados de autenticação e gestão dos utilizadores (para acederem à Moodle e ao Office 

365 precisam apenas de um login); 

• Sincronização de tarefas e calendários de ambas as plataformas; 

• Lançamento de “atividades Office 365/Teams” a partir da Moodle com integração de processos de 

avaliação e monitorização; 

• Acesso a partir da Moodle ao repositório de recursos do Office 365; 

• Temas comuns para uma apresentação visual similar em ambas as plataformas. 

Estão assim reunidas as condições essenciais para que possamos desafiar as escolas/agrupamentos para uma 

abordagem integrada na utilização das plataformas Moodle e Office 365, selecionando para cada contexto 

ou função o melhor que cada umas delas tem para oferecer. 

A integração das ferramentas de produtividade mais populares (Word, Excel e PowerPoint), e que têm uma 

utilização generalizada da população em contextos pessoais e profissionais, facilita o apoio das famílias ao 

trabalho escolar dos seus educandos, funcionando como uma ponte entre a cultura tecnológica de diferentes 

gerações. 

3 – Finalidades 

Consideram-se as seguintes finalidades gerais: 

• Promover a integração das TIC na renovação dos contextos pedagógicos e organizacionais das escolas 

e agrupamentos de escolas. 

• Potenciar as funcionalidades das plataformas LMS na reorganização do modo como se ensina e 

aprende e como nos organizamos para o fazer. 

• Promover uma visão ampla e integrada do modo como utilizamos a tecnologia, favorecendo a 

emergência de práticas pedagógicas mais flexíveis e diversas. 

• Promover uma aprendizagem mais significativa, através de metodologias ativas com práticas de 

reconstrução da informação na criação do conhecimento. 

• Potenciar a formação de professores na renovação dos contextos de aprendizagem e das práticas de 

cooperação entre pares. 

• Criar condições para o desenvolvimento de comunidades de prática, que favoreçam a partilha de 

experiências e materiais, entre docentes de diferentes escolas e contextos geográficos e sociais. 

• Incentivar as famílias a uma maior participação na vida escolar dos seus educandos. 

• Racionalizar recursos pela integração de abordagens tecnológicas complementares. 
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4 – Âmbito e estratégias de intervenção 

4.1 – Um projeto-piloto para definir apoiar estratégias de generalização 

4.1.1 – Uma visão alargada do conceito de projeto-piloto 

Por definição, designa-se um projeto como “projeto-piloto” quando a “aplicação prática visa servir de 

primeira experiência para se aferir da sua eficácia” (Dicionário Priberam, 2020). Em termos gerais, 

pretendemos aferir as vantagens, organizacionais e pedagógicas, da integração de uma das mais antigas 

plataformas LMS com um desenvolvimento em “código aberto” (open source) ligado ao software livre, a 

Moodle, com uma plataforma proprietária mais recente, desenvolvida pela Microsoft, a Office 365,  que 

integra as tradicionais e populares aplicações de produtividade, organização, comunicação e planeamento, 

a que se juntaram novas aplicações desenvolvidas para apoiar contextos de aprendizagem mediados pela 

tecnologia. 

Salienta-se que a iniciativa de integração partiu da Microsoft, que mobilizou equipas de programação e 

desenvolvimento para promover a integração e interoperabilidade entre as duas plataformas. Os seus 

contributos estão disponíveis na plataforma de desenvolvimento de software GitHub (http://github.com) e 

na plataforma de partilha de recursos da Moodle (http://moodle.org). No anexo I disponibilizamos uma 

listagem e descrição sumária dos 19 plugins já disponíveis. 

A história da inovação educacional em Portugal tem algumas iniciativas com excelentes resultados nos 

projetos-pilotos e generalizações mais ou menos desastrosas. Entendemos, por isso, desafiar as escolas e os 

professores que venham a participar neste projeto-piloto para o que consideramos um conceito alargado de 

“projeto-piloto” que, para além da dimensão avaliativa, integrem a criação de condições de partilha e 

cooperação e que facilitem e apoiem a generalização do projeto com a adesão progressiva de um maior 

número de escolas.  

De entre outras medidas, salientamos, pela sua importância nos três domínios de intervenção 

(organizacional, técnico e pedagógico): i) desenvolvimento de repositórios de recursos para a partilha de 

materiais em formatos que facilitem a sua adaptação por outras escolas ii) a criação de comunidades de 

prática que, para além da partilha de práticas e materiais, cultivem hábitos de cooperação, formação e 

entreajuda; e iii) desenvolvimento e documentação de estratégias flexíveis e adaptáveis a contextos 

diversificados. 

4.1.2 – Dimensão e diversidade das escolas participantes 

O número de escolas/agrupamentos participantes foi cuidadosamente equacionado tendo em conta duas 

condicionantes de efeito contraditório: por um lado, a necessidade de diversidade das escolas e dos seus 

contextos geográficos e sociais, que tendencialmente faz aumentar o seu número e, por outro, as reais 

condições de apoio, acompanhamento e monitorização, que recomendam a sua redução.  

Optamos por considerar, como referência, para o ano letivo 2020-21, 60 unidades orgânicas (escolas não 

agrupadas e agrupamentos de escolas) da rede pública e do ensino particular e cooperativo, geograficamente 

distribuídas por todas as regiões do país, atendendo a critérios de representatividade das regiões, mas 

também a critérios ligados à diversidade geográfica e social do meio em que se inserem e de discriminação 

positiva para as escolas dos meios sociais mais desfavorecidos. Considera-se uma variação de mais ou menos 

20% (de 48 a 72 unidades orgânicas) em função da adesão, das características das escolas candidatas e dos 

meios que for possível mobilizar para o projeto. 

http://moodle.org/
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Os referenciais relativos ao número de alunos e docentes envolvidos só poderão ser apurados depois de 

concluída a seleção das escolas participantes, mas, por estimativa, consideramos que, para o número de 

referência (60), teremos envolvidos cerca de 3 000 professores e 50 000 alunos. 

Estes referenciais estão condicionados pelos recursos que for possível mobilizar entre os proponentes, 

parceiros e outras entidades que venham a apoiar o projeto. 

4.1.3 – Duração do projeto-piloto 

Este projeto-piloto está a ser concebido e vai ser implementado num dos períodos mais extraordinários da 

história da Educação em Portugal e no mundo, caraterizado por alterações profundas dos modos de 

organização e funcionamento das escolas, das práticas de ensino e aprendizagem e das interações sociais em 

geral. Em tempos de profunda incerteza e rápidas mutações, é normal que as escolas tenham prioridades 

que decorrem das condições especiais deste tempo de pandemia. 

Contudo, e independentemente da incerteza acerca dos próximos tempos e das mudanças que poderão 

ocorrer numa Escola e Sociedade pós-Covid 19, sabemos que, com o tempo, as escolas, tal como a sociedade, 

evoluirão para um regresso a uma normalidade pós-pandemia. E é fundamental que o projeto possa 

contribuir, por um lado, como uma resposta mais eficaz das escolas aos desafios decorrentes da pandemia 

e, por outro, se assuma como uma opção estratégica para os anos subsequentes. 

Consideramos, por isso, o projeto-piloto para dois anos letivos (2020-21 e 2021-22), sendo planeado para o 

próximo ano letivo com a flexibilidade necessária para se ajustar às prioridades das escolas e à evolução que 

se vier a observar, e que determinará o planeamento do 2.º ano do projeto, em que poderemos vir a ter uma 

ampliação do número de escolas participantes e um ajustamento das estratégias e medidas, em função da 

avaliação produzida e das dinâmicas decorrentes da evolução da pandemia.  

4.2 – Visão integrada de medidas 

Estamos convictos que disponibilizar tecnologia às escolas só é verdadeiramente eficaz com uma atuação 

integrada em três eixos complementares e interdependentes: i) a formação dos professores para a sua 

utilização nos respetivos contextos de atuação (pedagógicos e organizacionais); ii) o apoio técnico e 

pedagógico à sua utilização por diferentes atores e em diferentes contextos e iii) a criação de condições 

organizacionais que facilitem o acesso às plataformas, aos recursos e a sua utilização.  

 
Figura 5: Eixos, contextos e atores 
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A existência de tecnologia é apenas condição necessária, pois são as interações entre as pessoas e a 

tecnologia que transformam as suas potencialidades em reais mais valias educativas. Este princípio de 

atuação integrada, presente no projeto do CCEMS desde a sua criação em 1998, é, normalmente, o ponto de 

partida para a definição dos contextos, participantes e modos de atuação dos projetos em que nos 

envolvemos. 

Procuramos com o esquema anterior traduzir a interdependência de cada uma das áreas de intervenção para 

que a existência de tecnologia, condição necessária, se complemente com medidas que favoreçam a sua 

efetiva utilização, e que se representam nos vértices do triângulo. 

4.2.1 – Organização ou reorganização 

Trata-se do aspeto mais vezes subestimado nas medidas de “apetrechamento informático” de equipamentos 

e, por maioria de razão, de aplicações, plataformas e sistemas e que se traduz, em primeiro lugar, na criação 

de condições para que os destinatários (alunos, professores, pessoal não docente e comunidade) possam 

aceder à tecnologia.  

Envolve, em primeiro lugar, as direções das escolas ou agrupamentos de escolas e concretiza-se pela 

definição de estratégias de utilização, destinatários e regras de acesso. Poucos dos que lidam com escolas 

não se deparam, em alguma arrecadação, com equipamentos novos que nunca foram utilizados por não se 

terem criado estas condições. No caso das plataformas LMS, este aspeto é ainda mais importante por 

obrigarem à criação de áreas e acesso diferenciado para utilizadores com diferentes “culturas tecnológicas”. 

É no âmbito das condições de acesso, necessárias para que todas as outras sejam viáveis, que são 

particularmente importantes as medidas organizacionais, que têm uma implementação a nível técnico 

decorrente de decisões estratégicas e organizacionais. A autenticação dos utilizadores, em particular de 

alunos e professores, deve ser única para ambas as plataformas para que a integração de funcionalidades 

seja viável. 

 
Figura 6: Autenticação única para as duas plataformas 

A disponibilização desta funcionalidade abre um conjunto vasto de possibilidades de integração, em que 
alunos e professores podem aceder a aplicações e recursos da plataforma da Microsoft a partir de disciplinas 
da Moodle. Contudo, tem subjacente a implementação de outras medidas de natureza técnica, como, por 
exemplo, a sincronização de calendários, das contas dos utilizadores, etc. 
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4.2.2– Apoio técnico e pedagógico 

Traduz-se quer na execução de tarefas de natureza técnica (instalação, configuração, gestão de utilizadores, 

segurança, etc.), que permitam o acesso dos que vão utilizar a tecnologia em diferentes contextos, quer na 

informação de suporte à decisão sobre as estratégias e modelos organizacionais a adotar. Trata-se de um 

aspeto particularmente relevante de que os diretores das escolas mais se queixam, quer pela escassez de 

recursos quer pelas dificuldades burocráticas para a sua mobilização. 

Para rentabilizar estes recursos na sua atuação em contexto, parece-nos fundamental: 

• Criar uma estrutura de apoio técnico que, de forma expedita, os ajude a resolver problemas técnicos 

(muitas vezes comuns e com soluções conhecidas) para que o seu tempo escasso seja mais dedicado 

às tarefas a realizar nos seus contextos de atuação. 

• Desenvolver um repositório de materiais de apoio, em diferentes suportes e formatos, que possa 

rapidamente ser adaptado a cada escola/agrupamento. 

• Promover a formação e partilha de práticas entre docentes de diferentes escolas que desempenham 

estas funções. 

4.2.3– Formação e informação 

A formação de professores é a medida mais anunciada quando se tem em vista um programa de 

apetrechamento ou um projeto de inovação e mudança, mas nem sempre produz os resultados desejados, 

quer por falta de outras condições (nomeadamente de organização e apoio técnico) para que a mesma se 

traduza em mudança de práticas quer porque é muitas vezes pensada e executada como “algo a fazer aos 

professores e não como algo a fazer com eles” (Fullan e Hardgreaves). São ignorados, com frequência, os 

diferentes contextos de atuação dos seus destinatários e a necessidade de envolver outros profissionais da 

Educação. 

4.3 – Organização do projeto 

A proposta de modelo de organização e articulação tem em conta competências complementares da 

Administração Educativa na organização e inovação curricular (DGE), na articulação com as escolas e 

agrupamentos (DGEsTE) e na gestão e formação dos recursos humanos (DGAE). Considera ainda o 

importante papel dos CFAEs na coordenação da formação e articulação das respetivas escolas-associadas.  

 
Figura 7: Organização e articulação 
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Consideram-se três níveis organizacionais de acordo com competências específicas ou com os contextos de 

atuação de cada um:  

• Coordenação geral do projeto: reúne representantes das entidades proponentes (Microsoft e 

CCEMS) e dos parceiros institucionais (DGE, DGEsTE e DGAE) e tem como âmbito de atuação: i) a 

definição de prioridades do projeto; ii) a articulação de medidas com as escolas, centros de formação 

e centros de competência TIC e outras entidades cuja participação entendam relevantes; iii) a 

definição de estratégias de acompanhamento e avaliação do projeto; iv) a promoção e partilha de 

práticas e cooperação a nível nacional e internacional; 

• Equipa técnico-pedagógica: reúne especialistas no âmbito das aplicações educativas das plataformas 

Moodle e Office 365, ligados ao promotor do projeto, parceiros e escolas participantes, e tem 

funções de natureza técnica e pedagógica, de que se salientam: i) a definição de estratégias de 

integração e respetivas prioridades de implementação, com base em critérios técnicos e nas práticas 

pedagógicas dos professores; ii) definição, articulação e apoio à formação de professores e outros 

agentes das comunidades educativas; iii) apoio às escolas na definição das respetivas estratégias de 

integração e utilização das plataformas no âmbito organizacional e pedagógico; iv) elaboração de 

materiais de apoio à integração de plataformas, à formação e às práticas pedagógicas dos 

professores; v) formação de formadores e administradores de plataformas e apoio técnico e 

pedagógico aos formadores dos centros de formação; vi) articulação com equipas nacionais e 

internacionais de desenvolvimento. 

• Coordenação ao nível das Escolas e Agrupamento de Escolas: consideram-se neste âmbito modelos 

flexíveis de organização, de acordo com as dinâmicas e modelos organizacionais de cada organização. 

Salienta-se, contudo, a importância da participação de: i) elementos da direção, que validem as 

estratégias e promovam as medidas necessárias à sua implementação; ii) o(s) administradores(s) das 

plataformas Office 365 e Moodle para disponibilizarem informação de suporte à decisão e 

implementarem as medidas técnicas necessárias à sua efetivação; iii) elementos da equipa TIC, que 

prestam apoio a alunos e professores na utilização das plataformas; iv) elementos das estruturas de 

coordenação pedagógica, que identifiquem prioridades na formação e apoio às práticas dos 

professores. 

• Redes de escolas/agrupamentos associadas dos centros de formação de professores: os centros de 

formação de associação de escolas reúnem escolas e agrupamentos de áreas geográficas distintas, 

podendo abranger uma parte das escolas de um município (habitual nas grandes cidades) ou as 

escolas de vários concelhos (mais habitual nas zonas de menor densidade populacional). Sendo 

elementos fundamentais para a implementação da formação de docentes, poderão organizar as 

respetivas escolas associadas e respetivos professores no sentido de: i) promover uma melhor 

adequação da formação aos respetivos contextos e destinatários; ii) articular com as direções das 

escolas a organização da formação; iii) promover a partilha de práticas e a cooperação entre as 

escolas associadas. 

De acordo com as respetivas competências, todas as escolas poderão dar contributos relevantes, quer ao 

nível da implementação do projeto quer na sua monitorização e avaliação. Contudo, trata-se apenas de uma 

proposta que terá de ser acordada com as entidades previstas, que poderão introduzir as alterações que 

considerem mais adequadas. 
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4.4 – Medidas a implementar 

4.4.1 – Disponibilização das plataformas Moodle e Office 365 

Às escolas e agrupamentos de escolas que aderirem ao projeto, que ainda não as tenham, serão 

disponibilizadas gratuitamente pela Microsoft Portugal as plataformas Office 365, nos termos já definidos 

para todas escolas e que poderão ser consultados em: https://www.microsoft.com/pt-

pt/education/products/office  

Em relação à plataforma Moodle, o CCEMS disponibilizará uma plataforma Moodle na versão mais atualizada 

e dará apoio à implementação de medidas técnicas de integração no domínio de cada escola/agrupamento, 

e à implementação de medidas estruturais de articulação com a plataforma Office 365 (autenticação de 

utilizadores, sincronização, etc.). Para as escolas ou agrupamentos que já tenham plataforma Moodle e Office 

365 serão, se necessário, articuladas medidas e dado apoio técnico para a sua migração e atualização. 

Para as escolas/agrupamento que o desejarem, será ainda disponibilizado gratuitamente o módulo de apoio 

à gestão de atividades e recursos educativos GARE, assim como materiais de apoio à sua utilização  

4.4.2 – Formação de administradores de plataformas LMS 

Como tivemos oportunidade de fundamentar, os professores que desempenham funções de administradores 

das plataformas das escolas desempenham um papel fundamental em vários aspetos relativos a questões 

organizacionais (com informação de suporte à decisão das direções das escolas), à manutenção e gestão das 

plataformas (administração, definição de direitos e permissões, organização de conteúdos e funcionalidades) 

e ao apoio técnico e pedagógico aos professores e demais utilizadores. 

As escolas/agrupamentos têm diferentes tradições e conhecimentos de utilização de plataformas LMS e, por 

isso, consideramos dois níveis em que a participação dos administradores das plataformas LMS Moodle e 

Office 365 deve ser equacionada em cada escola, em função dos recursos humanos afetos ao projeto e das 

necessidades da sua atualização. Consideramos para o primeiro nível a modalidade de Curso de Formação, 

com duração de 25 horas e uma forte componente de abordagens práticas e operacionais. 

Formação deAdministradores de Plataformas LMS em Contexto Escolar

Escola
Agrupamento

(opções)

Integração Office 365 e Moodle

Cursos de Formação
25 horas

Oficina de Formação
15 + 15 horas

Nível 1

Nível 2

 

Figura 8:  Formação de administradores de plataformas 

https://www.microsoft.com/pt-pt/education/products/office
https://www.microsoft.com/pt-pt/education/products/office


Plataformas LMS nas Escolas: integração do Office 365 e a Moodle (Versão 1) 
 
 

14 

Para um segundo nível, em que participam todos administradores de plataformas que participam no projeto, 

a formação terá como foco a implementação e exploração das potencialidades da integração das plataformas 

Moodle e Office 365. Escolhemos a modalidade de Oficina de Formação, pela necessidade de complementar 

a formação presencial (15 horas) com trabalho autónomo (15 horas) que potencie uma intervenção em 

contexto (elaboração de materiais de apoio para professores, realização de atividades de formação e 

informação para docentes e não docentes, etc.).  

Com ambas as formações pretendemos também criar uma comunidade para partilha de práticas e materiais 

que permita potenciar o trabalho de cada um em benefício de todos. Os programas das três ações são 

disponibilizados no Anexo 2. 

4.4.3 – Aplicações pedagógicas das plataformas LMS 

A formação de docentes é outro aspeto fundamental em qualquer projeto de intervenção. No que concerne 

às temáticas, devemos considerar em simultâneo a circunstância de um futuro incerto, decorrente da 

evolução da pandemia e do seu impacto na organização do próximo ano letivo, e as estratégias decorrentes 

da expetativa de que, mais tarde ou mais cedo, as plataformas LMS terão como principal função apoiar a 

utilização das TIC em contextos de aprendizagem presencial. Parece-nos fundamental que, sem descurar a 

circunstância, não se perca a visão estratégica pois sabemos que, independentemente das circunstâncias “o 

futuro que em breve acontecerá” (Einstein). 

Em termos metodológicos, propomos uma abordagem que intercale o desenvolvimento de competências e 

a exploração de funcionalidades das plataformas LMS com práticas reais dos professores nos seus contextos 

de intervenção. Procuramos, assim, que a formação não seja uma ação a realizar sobre os professores, mas, 

fundamentalmente, se assuma como uma estratégia de apoio a práticas partilhadas, em que as experiências 

de cada um são valorizadas e integradas na formação de todos. 

 
Figura 9: Formação em sala e práticas em contexto 
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A implementação desta formação será proposta para ser executada pelos Centros de Formação de 

Associações de Escola (CFAEs) para as escolas da sua área de influência que venham a aderir ao projeto, com 

recurso ao cofinanciamento comunitário do POCH. Contudo, e em nome de uma rede de escolas 

geograficamente equilibrada, poderemos ter de considerar a mobilização de apoios para os CFAEs das 

regiões do país não elegíveis para beneficiarem destes apoios (Algarve e Lisboa e Vale do Tejo).  

Os programas desta ação estarão disponíveis no Anexo 3. 

4.4.4 – Formação de suporte à decisão e liderança 

A Microsoft Portugal tem uma ampla experiência no âmbito de iniciativas de formação para as Lideranças e 

Inovação, realizadas em articulação com o Ministério da Educação e em que, para além das escolas, 

participam representantes da tutela e da administração educativa, investigadores e outras personalidades 

que possam dar contributos relevantes para as temáticas a abordar. 

A figura 10 reproduz um modelo de ciclo de seminários, de âmbito nacional, em que participam os 

representantes das escolas (direção, lideranças intermédias e coordenadores de projeto), as equipas de 

coordenação nacional do projeto, os representantes da tutela e da administração educativa e as referidas 

personalidades cujo contributo tenha relevância para as temáticas abordadas. 

 

Figura 10: Formação para as direções e lideranças intermédias 

4.5 – Calendarização 

Apresentamos na tabela a calendarização das principais medidas previstas no âmbito deste projeto, 

agregadas em 5 fases relativas à: conceção e consolidação do projeto (0); organização e planeamento (I); 

implementação e avaliação intermédia (II); avaliação e reformulação do projeto para o 2.º ano de 

implementação (III) e 2.º ano de implementação (IV). 

Fase Medidas Jun./20 Jul./20 Set./20 Dez./20 Jul./21 Set./21 Jul./22 

0 

Conceção da versão inicial do 
projeto e aprovação pelos 
proponentes. 

       

Apresentação à tutela e 
administração educativa. 
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Fase Medidas Jun./20 Jul./20 Set./20 Dez./20 Jul./21 Set./21 Jul./22 

Integração de contributos da 
administração educativa, escolas e 
outros parceiros na versão 2 do 
projeto. 

       

I 

Apresentação do projeto às escolas 
e agrupamentos e aceitação de 
candidaturas. 

       

Seleção das escolas a integrar o 
projeto em 2020/21.        

Aprovação dos modelos 
organizacionais e de articulação.        

Implementação de plataformas 
para a formação e investigação e 
desenvolvimento. 

       

Conceção e acreditação da 
formação de docentes. 

       

II 

Disponibilização ou atualização de 
plataformas de escola. 

       

Formação de administradores de 
plataformas de escola. 

       

Definição de estratégias e materiais 
de apoio aos professores 

       

Formação para as direções das 
escolas e lideranças intermédias I 

       

Formação de professores em geral.        

Apoio a alunos e encarregados de 
educação. 

       

Plataformas de apoio à partilha de 
práticas e materiais. 

       

Avaliação intermédia.        

Formação para não docentes.        

Formação para as direções das 
escolas e lideranças intermédias II. 

       

III 

Consolidação dos repositórios de 
partilha de práticas e materiais. 

       

Recolha de informação e 
evidências sobre o impacto do 
projeto nos diferentes contextos 
de intervenção. 

       

Avaliação do 1.º ano de 
implementação do projeto. 

       

Formação para as direções das 
escolas e lideranças intermédias III. 

       

Reformulação de estratégias e 
metodologias. 
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Fase Medidas Jun./20 Jul./20 Set./20 Dez./20 Jul./21 Set./21 Jul./22 

Apresentação às escolas e 
parceiros do projeto para o 2.º ano 
de implementação. 

    
 

  

IV 

Seleção de escolas para o ano 
letivo 2021/22. 

       

Organização e planificação do 
projeto para o ano letivo 2021/22. 

       

Implementação e avaliação do 2.º 
ano de implementação do projeto. 

       

5 – Acompanhamento e avaliação 
Uma melhor concretização das medidas de acompanhamento e avaliação dependerá dos contributos dos 

parceiros que integrarão a versão consolidada deste projeto.   

5.1 – Avaliação ao nível de cada escola ou agrupamento 

Face às finalidades e metodologias previstas, podemos antecipar, ao nível de cada escola ou agrupamentos, 

quatro eixos fundamentais e as interdependências entre eles, que terão como objetos de monitorização e 

avaliação: i) as plataformas e o apoio técnico disponibilizado; ii) as práticas organizacionais; iii) a formação 

contínua e os seus impactos e as práticas pedagógicas, quer no âmbito do ensino quer da natureza da 

aprendizagem dos alunos. 

Práticas 
pedagógicas

Plataformas e 
apoio técnico

Formação de 
professores e 
pessoal não 

docente

Práticas 
organizacionais 
e trabalho de 

equipa

 
Figura 11: Dimensões ou eixos de avaliação do projeto 

Cada uma destas dimensões terá objetos específicos e participantes diferenciados, que poderão requerer 

metodologias adequadas quer ao seu perfil quer à natureza e contextos de intervenção. Os professores, pelos 

múltiplos papéis que desempenham nas escolas, participarão em todos estes eixos, mas a natureza da sua 

participação será distinta de acordo com os seus contextos de intervenção.  

Mas também os intervenientes na implementação das metodologias de acompanhamento e avaliação vão 

depender do objeto, participantes e respetivos contextos, podendo ser coordenado pela direção das escolas, 

pelas estruturas intermédias de liderança ou, mesmo, pelo Centro de Formação de Associações de Escola.  
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5.2 – Avaliação geral na diversidade das escolas participantes 

Em termos globais, o projeto deve agregar as diferentes avaliações das escolas, o que nos permitirá saber 

quais os aspetos mais bem conseguidos e quais os que, pelas fragilidades detetadas, necessitam de ser 

reformulados.  Contudo, é também fundamental identificar os constrangimentos que contribuíram para a 

avaliação produzida para cada uma das escolas, para identificarmos se a natureza das condicionantes são 

mais ligadas ao geral ou às especificidades de cada uma.  

Avaliar e atuar na diversidade requer flexibilidade e a capacidade de distinguir o que é geral do que é 

específico, para assim se decidir em que contextos devemos atuar ou reformular. Dito de outra forma: não 

fará sentido alterar metodologias que se revelaram eficazes para a maioria das escolas, mas inadequadas 

para algumas delas. Trata-se de um processo dinâmico de avaliação contínua, mas que deve ser 

sistematizado em termos de avaliação final, para que possa ser útil para a reformulação dos projetos ou dos 

modos de atuação no 2.º ano de implementação ou na sua generalização a todas as escolas. 

Organização e 
funcionamento do 

projeto

1

2

3

4

k

n

...

...

Projeto: finalidades, 
metodologias e 

recursos

 

Figura 12: Avaliação geral do projeto  

Os próprios modelos de organização e funcionamento do projeto ao nível geral devem ser avaliados quer 

pelos seus destinatários quer pelos seus intervenientes. 

6 – Procedimentos de adesão 
A candidatura das escolas faz-se pela submissão de um formulário de adesão que será confirmado junto das 

respetivas direções. Serão ainda disponibilizados contactos para esclarecimento de dúvidas e pedido de 

informação complementar. 

O processo de adesão decorrerá até final do mês de junho para que a seleção das escolas participantes, no 

primeiro ano de implementação do projeto, possa ser decidida no início de julho de 2020. 

Leiria, 14 de junho de 2020 

António Carvalho Rodrigues 

Diretor do CCTIC “Entre Mar e Serra” 


