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Quem somos 

A Associação Nacional de Professores 
de Informática é uma comunidade de 
professores com atividades e impactos 
bem reais na vida das escolas e, em 
particular, no ensino das tecnologias 
da informação e da comunicação. 



  A Direção da ANPRI 
Presidente 
Fernanda Ledesma 

Vice-Presidente 
João  Leal 

Vice-Presidente 
Vânia Ramos 

Tesoureiro 
Óscar  Santos 

Secretária 
Lúcia Ruão 

1º Vogal 
Ricardo Castro 

2º Vogal 
João Sá 

1º Suplente 
Rui Nascimento 

2º Suplente 
Paulo Cabeleira 

3º Suplente 
Rui Baltazar 



  

A nossa missão 

 Promover a formação pedagógica e científica na área de     
informática 

 Fomentar o desenvolvimento de encontros, conferências,     
seminários de índole tecnológica e visando a inovação do ato 
educativo 

 Dinamizar e apoiar a realização de estudos sobre a problemática do 
ensino da informática, a formulação de pareceres e recomendações 

 Criar um sistema de interação social e profissional com os associados 
 Cooperar e estabelecer parcerias com várias entidades nacionais e 

internacionais 

 



  As nossas atividades 

Apoio à Carreira 
Docente 
 
Criação de 
Recursos 
Digitais 
 
Parcerias  
várias 
 
 



As nossas atividades 

FORMAÇÃO 



As nossas atividades 

WORKSHOPS 



As nossas atividades 

EVENTOS 



As nossas atividades 

CONCURSOS 

SiteStar 
 
Scratch 
Challenge 



Cursos Profissionais 

Os professores de informática coordenam 
anualmente milhares de estágios curriculares 
 

E que trabalham com e a pensar nas empresas 



  

Cursos Profissionais 

Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos 
 
Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos 
 
Técnico de Informática de Gestão 



Disciplinas no ensino básico e secundário 

Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação 
 
Aplicações 
Informáticas B 
 
 



  

Software livre nas Escolas 

O software livre tem surgido como uma alternativa, cada 
vez mais viável, ao software proprietário. Muitas são as 
aplicações disponíveis e as vantagens apontadas pelos 
defensores do uso deste software. 
 
Na ANPRI fomos recolher alguns dados sobre a integração 
de  software livre na prática letiva dos professores de 
informática e também sobre o uso na gestão das redes e 
equipamentos. 



O Agrupamento/Escola utiliza software 
livre para apoio à gestão? 
 Universo de 74 escolas 

 
Servidores 18 

Gestão da rede escolar 8 

Gestão da comunicação 5 

Gestão de ficheiros 9 

Plataforma de gestão de 
aprendizagem 

34 

Website do 
Agrupamento/Escola 

27 

Salas/Laboratórios de 
Informática 

22 

Serviços administrativos 5 

Biblioteca escolar 13 

Outro 8 



O Sistema Operativo de algum do(s) servidor(es) 
do Agrupamento/Escola é software livre? 
 

Universo de 75 escolas 
 



Usa algum software que seja software livre, para além 
do sistema operativo, para gerir ou monitorizar a rede 
do Agrupamento/Escola? 

 Universo de 71 escolas 
 



Relativamente à gestão da comunicação institucional 
(correio eletrónico e outros), o Agrupamento/Escola 
tem alguma solução implementada? 

 Universo de 76 escolas 
 



O Agrupamento/Escola usa, habitualmente, 
algum serviço de gestão e partilha de ficheiros 
para trabalho interno? 
 Universo de 76 escolas 

 



O Agrupamento/Escola tem uma plataforma de 
gestão de aprendizagem? 
 Universo de 76 escolas 

 



No sítio do Agrupamento/Escola na Internet usa 
algum gestor de conteúdos (CMS)? 
 Universo de 76 escolas 

 



Qual(ais) o(s) sistema(s) operativo(s) existentes 
nas salas/laboratórios do Agrupamento/Escola? 
 Universo de 76 escolas 

 



  

Fatores que influenciam a 
escolha de utilizar ou não 
software livre nos 
Agrupamentos/Escolas 



  

Decisões definidas por entidades 
externas ao Agrupamento/Escola 



  

Política institucional interna do 
Agrupamento/Escola 



  

A alternativa proprietária funciona melhor, 
tem uma interface mais amigável e tem 
características que faltam no software livre 



  

As alternativas proprietárias são mais comuns, 
utilizam-se normalmente nos negócios exteriores às 
universidades e às escolas, o que poderá facilitar a 
integração dos alunos nos estágios formativos 



  

Não haver alternativas com 
qualidade em software livre 



  

A alternativa de código aberto é 
incompatível com a plataforma/sistema 
operativo do Agrupamento/Escola 



  

Falta de conhecimentos da 
comunidade educativa para usar o 
software livre 



  

Não há interesse no uso de software 
livre ou no apoio ao funcionamento de 
código aberto 



  

Formação 



  

A migração de software 
proprietário para livre 



Enquanto professor utiliza software livre na sua 
prática letiva? 
 Universo de 99 professores 

 



  

Em que áreas gostaria de ver melhorias 
nas aplicações de software livre? 

Considera vantajosa a utilização 
de software livre em contexto de 
sala de aula? 

Já desenvolveu algum 
projeto ou boa prática, com 
alunos, recorrendo a 
software livre? 



Porque juntos  
conseguimos fazer melhor! 
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