
Preparação Tecnológica 

  
Agora, em termos de preparação para a utilização da tecnologia, avalie o seu 

estado de espírito fazendo a si mesmo as perguntas abaixo. Estas são 
perguntas às quais pode responder “sim” ou “não”. Dependendo do número de 

respostas “sim” e “não” que forneceu, pode descobrir o quão otimista, 
preparado ou desconfortável se sente ao fazer atividades online. 
 

1.  A tecnologia dá às pessoas mais controlo sobre as suas próprias vidas? 

2.  A tecnologia dá às pessoas mais liberdade de movimento? 

3.  A tecnologia é mentalmente estimulante? 

4.  É constrangedor para si pedir ajuda quando não consegue entender um 
produto ou serviço? 

5.  Gosta do desafio de perceber o funcionamento de um gadget tecnológico? 

6.  Sente-se sobrecarregado com o quanto precisa de saber para aceder aos 
recursos online? 

7.  Realiza algumas das suas atividades diárias online? 

8.  Acha que pode perder oportunidades se não aceder a recursos online? 

9.  Acha que as ferramentas online são muito complicadas? 

10.  Acha que a tecnologia permite adaptar as coisas para atender às suas 

necessidades? 

  
Reserve um minuto para pensar nas perguntas em que respondeu NÃO e se 
respondeu SIM às perguntas 4,5 ou 9. 

 
Por que é que forneceu essas respostas? 

 
• Haverá alguma coisa que tenha a ver com os seus valores, a sua falta de 
conhecimento?  Ou tem a ver com más experiências do passado? 

 

• Há alguém a quem possa perguntar, seja no seu círculo de aprendizagem, 
seja a um bibliotecário ou consultor a fim de esclarecer os seus receios ou 

desconfortos? 
  
Se é um utilizador frequente da internet, quer no seu telefone, quer no seu 

tablet ou computador, pode ter a certeza de que possui todas as competências 
necessárias para participar num círculo de aprendizagem. 

Tenha também em mente que, se tiver dificuldades, pode sempre perguntar a 

um colega ou a um bibliotecário. Quanto aos benefícios da internet e da 
educação online, basta experimentar e ver como funciona, verifique recursos 
adicionais e, em última análise, porque não, peça um livro emprestado. 

 


