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RESUMO 

 

O presente relatório foi desenvolvido no âmbito da Unidade Curricular da Prática de 

Ensino Supervisionada, integrada no Mestrado em Ensino de Inglês no 1.º Ciclo do Ensino 

Básico do Instituto Politécnico da Guarda, que decorreu numa turma do 4.º ano de escolaridade 

da Escola Básica do Bairro da Luz (Agrupamento de Escolas da Sé - Guarda).  

Este documento encontra-se dividido em três partes, sendo a primeira relativa ao 

enquadramento territorial sobre o Distrito e Concelho da Guarda e enquadramento institucional 

do Agrupamento de Escolas da Sé na Guarda; a segunda diz respeito à prática pedagógica do 

Ensino de Inglês através das Tecnologias de Informação e Comunicação e a terceira refere-se ao 

enquadramento teórico. O relatório termina com a apresentação das Considerações Finais, 

O desenvolvimento da competência linguística e comunicativa no processo de ensino e 

aprendizagem do Inglês, através das Tecnologias de Informação e Comunicação, constituiu a 

base investigativa, tendo-se pretendido operacionalizar um conjunto de estratégias assentes no 

desenvolvimento de um pensamento crítico independente, capaz de ultrapassar a 

superficialidade e, por contraponto, gerar as bases de uma verdadeira cultura. É neste(s) 

contexto(s) que emerge o reconhecimento do papel do desenvolvimento da competência 

linguística e comunicativa em Língua Estrangeira daqueles que se estão a formar como atores 

sociais. Assim, foram abordadas as estratégias de aprendizagem e a utilização da Língua 

Estrangeira, nomeadamente de memória, cognitivas, compensação, metacognitivas, afetivas e 

sociais, assim como modelos didáticos de ensino-aprendizagem da escrita, gramatical, 

funcional, processual e de conteúdo, para a aplicação dos quais as Tecnologias de Informação e 

Comunicação revelam um enorme potencial.  

As experiências da Prática de Ensino Supervisionada permitiram verificar que as estratégias 

de aprendizagem com recurso às Tecnologias de Informação e Comunicação se revelaram com 

um enorme potencial para a constituição de uma inteligência coletiva, confirmando-se que há 

muitas vantagens associadas à utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação no 

processo de ensino e aprendizagem da Língua Inglesa, nomeadamente o acesso a diferentes 

fontes de conhecimento, a articulação de diferentes domínios e abordagem, assim como a 

associação diferentes programas e métodos de educação e formação, tornando as aulas mais 

interactivas e motivadoras. Do ponto de vista do professor, as Tecnologias de Informação e 

Comunicação possibilitaram o enriquecimento das estratégias pedagógicas, sobretudo da 

visualização, simulação, análise, síntese e organização de conhecimentos, a adaptação dos 

contextos educativos às caraterísticas particulares dos alunos, tendo igualmente contribuído para 

a criação de novas dinâmicas sociais de aprendizagem, em ambientes formais e informais.  
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ABSTRACT 

 
This report was developed within the scope of the Curricular Unit of Supervised 

Teaching Practice, integrated in the Master's Degree in English Teaching in the 1st Cycle of 

Basic Education of the Polytechnic Institute of Guarda, which took place in a group of 4th year 

students belonging to the Primary School of Bairro da Luz (Guarda). 

This document is divided in three parts, the first one talks about the district of Guarda 

and the teaching organization in this district; the second part describes the pedagogical practice 

of teaching English through information and communication technologies and the third refers to 

the theoretical framework. This report ends with the final conclusions.  

The development of linguistic and communicative competence in the process of 

teaching and learning of English through Information and Communication Technologies was 

the basis for research, and it was intended to operationalize a set of strategies based on the 

development of independent critical thinking, capable of overcoming superficiality and, by 

counterpoint, to generate the bases of a true culture. It is in this context (s) that the recognition 

of the role of the development of the linguistic and communicative competence in Foreign 

Language emerges from those who are forming as social actors. Thus, learning strategies and 

the use of the Foreign Language, namely memory, cognitive, compensation, metacognitive, 

affective and social, as well as teaching-learning models of writing, grammatical, functional, 

procedural and content were discussed, whreby the usage Information and Communication 

Technologies have enormous potential. The experiences of the Supervised Teaching Practice 

allowed us to verify that the learning strategies with the use of Information and Communication 

Technologies have revealed great potential for the constitution of a collective intelligence, 

confirming that there are many advantages associated to the use of Information Technologies 

and Communication in the process of teaching and learning the English language, namely 

access to different sources of knowledge, articulation of different domains and approach, as well 

as the association of different programs and methods of education and training, making classes 

more interactive and motivating. From the teacher's point of view, Information and 

Communication Technologies enabled the enrichment of pedagogical strategies, especially 

visualization, simulation, analysis, synthesis and organization of knowledge, adaptation of the 

educational contexts to the particular characteristics of the students, and also contributed to the 

creation of new social learning dynamics, in formal and informal environments. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

 Faz parte da essência de uma boa educação desenvolver nos jovens o pensamento 

crítico independente (…).O ensino deve ser de modo a fazer sentir aos alunos que aquilo que se 

lhes ensina é uma dádiva preciosa e não uma amarga obrigação.  

  
 Albert Einstein (cit. por AE Sé, 2015, p. 37). 

 
 

O estágio pedagógico é fulcral na formação inicial de professores, uma vez que é 

através do contacto com situações de trabalho que se adquirem e desenvolvem competências 

essenciais para uma aprendizagem profissional. É neste ato pedagógico que se reúne todo o 

saber disciplinar adquirido ao longo do percurso académico, onde há uma oportunidade de 

articular e confrontar os conhecimentos teóricos com a prática, “lançando sobre eles uma nova 

luz e um novo significado” (cf. Alarcão & Roldão, 2008, p. 33). Esta conceção sobre a prática 

surge, especialmente, a partir do saber fazer e da reflexão sobre a ação, traduzindo-se em novos 

saberes no âmbito do conhecimento profissional. Todo este processo tem um papel importante 

na perceção do que envolve ser professor, bem como na delimitação do caminho a seguir, tendo 

por base crenças e valores, de modo a facultar aprendizagens significativas; visando uma 

participação ativa, onde os alunos detêm a centralidade na construção do conhecimento, 

alcançando, assim, uma educação que pretende ser de qualidade.  

Neste sentido, no âmbito do Curso de Mestrado em Ensino de Inglês no 1.º Ciclo do 

Ensino Básico (1.º CEB) e na sequência do ano curricular, a Prática de Ensino Supervisionada 

(PES) emerge da seguinte forma:  

a fase de prática docente acompanhada, orientada e refletida, que serve para proporcionar ao 

futuro professor uma prática de desempenho global em contexto real que permita desenvolver 

as competências e atitudes necessárias para um desempenho consciente, responsável e eficaz 

(cf. Formosinho, 2009, p. 105). 

O presente relatório tem como objetivo proceder a uma reflexão crítica sobre a PES, que 

decorreu na Escola Básica do Bairro da Luz (Agrupamento de Escolas da Sé - Guarda), com 

uma turma do 4º ano do 1.º CEB, durante o primeiro período do ano letivo 2017/2018, nos 

meses de outubro, novembro e dezembro. Assumiu-se como tema principal do mesmo a 

construção de competência linguística e comunicativa no procedo de ensino e aprendizagem de 

Língua Estrangeira e das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), na disciplina de 

Inglês no 1.º CEB. 
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Em termos estruturais, o presente relatório encontra-se dividido em três capítulos, a partir 

dos quais se procura abordar os processos passíveis de desenvolver um conjunto de 

competências essenciais para a aprendizagem de uma Língua Estrangeira (LE) no 1.º CEB. No 

Primeiro Capítulo é elaborado um enquadramento territorial sobre o Distrito e Concelho da 

Guarda, onde se procede à apresentação e análise de indicadores demográficos, económicos e 

sociais, nomeadamente sobre a educação no contexto destes últimos, no sentido de caracterizar 

o espaço onde foram desenvolvidas as práticas de ensino. É efetuado o enquadramento 

institucional, apresentando-se o Agrupamento de Escolas da Sé na Guarda e destacando-se 

alguns traços sumários do diagnóstico sobre a comunidade escolar, assim como os princípios 

orientadores e linhas de atuação do seu Projeto Educativo.  

No segundo Capítulo expõe-se a prática pedagógica e apresenta-se uma reflexão crítica da 

mesma, sob a perspetiva da construção de competências linguísticas e comunicativas no 

processo de ensino e aprendizagem da LE através das TIC, no âmbito da disciplina de Inglês no 

1.º CEB. 

No Capítulo seguinte, o Terceiro, é apresentado um enquadramento teórico onde se procura 

justificar a importância e significado(s) do processo de ensino e aprendizagem de LE, assim 

como da efetividade da ligação entre estes e as TIC. Desta forma, é abordado o 

desenvolvimento da competência linguística e comunicativa em LE, através de estratégias 

diretas (memória, cognitivas e de compensação) e indiretas (metacognitivas, afetivas e sociais) 

(Oxford, 1989), o ensino-aprendizagem da escrita e os diferentes modelos didáticos possíveis de 

mobilizar (gramatical, funcional, processual e de conteúdo) (cf. Cassany, 1989), assim como o 

processo de escrita e a sua relação com as estratégias metacognitivas. É ainda aflorado o tema 

da presença das TIC no(s) contexto(s) educacionais, no sentido do desenvolvimento de uma 

inteligência coletiva, nomeadamente através do aprofundamento da ligação entre a TIC e o 

processo de ensino e aprendizagem da LE.  

O relatório termina com a apresentação das Considerações Finais, onde é apresentado um 

conjunto de proposições inferidas das componentes teórica e prática, assim como das ligações 

profícuas entre ambas, nomeadamente aquela onde se afirma a importância da Escola e das 

dinâmicas de ensino-aprendizagem com recurso às tecnologias, no sentido da formação para 

uma cidadania responsável, assente no conhecimento e na responsabilidade. É neste(s) 

contexto(s) que emerge o reconhecimento do papel do desenvolvimento da competência 

linguística e comunicativa em LE no Ensino Básico, permitindo aos alunos desenvolver estas  

competências fundamentais no presente contexto educativo.  
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CAPÍTULO I - ENQUADRAMENTO TERRITORIAL, INSTITUCIONAL E 

CARACTERIZAÇÃO DA TURMA 

 

1.1. O Distrito e o Concelho da Guarda 

O distrito da Guarda distribui-se por uma área de 5.535 Km2 (6% da área de Portugal) e é 

constituído por 14 municípios: Aguiar da Beira, Almeida, Celorico da Beira, Figueira de 

Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Gouveia, Guarda, Manteigas, Meda, Pinhel, Sabugal, 

Seia, Trancoso e Vila Nova de Foz Côa (figura 1). É limitado a Norte pelo distrito de Bragança, 

a Sul pelo distrito de Castelo Branco, a Este por Espanha e a Oeste pelos distritos de Viseu e 

Coimbra. A sua capital é a Guarda. 

 

Figura 1. Localização e composição do Distrito da Guarda 

 

 

 

Fonte: CCDRC (2010, p. 10).  
 

 

Na divisão do País de acordo com o nível II da Nomenclatura das Unidades Territoriais para 

Fins Estatísticos (NUTS), o distrito encontra-se quase totalmente integrado na Região Centro, 
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sendo Vila Nova de Foz Côa o único município que pertence à Região Norte. Em termos de 

NUTS III, o distrito encontra-se distribuído por 4 regiões: Beira Interior Norte e Serra da 

Estrela, integradas na totalidade no distrito, Dão-Lafões e Douro, com apenas um dos seus 

municípios integrados no distrito, respetivamente, Aguiar da Beira e Vila Nova de Foz Côa. O 

distrito da Guarda é composto por 336 freguesias e nele estão implantadas 19 vilas e 8 das 151 

cidades portuguesas: Guarda, Trancoso, Seia, Sabugal, Pinhel, Gouveia, Meda e Vila Nova de 

Foz Côa. 

Segundo o documento intitulado O Distrito da Guarda em números 2010, produzido pela 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (2010), o território do 

distrito é muito montanhoso, formado por elevações a diversas altitudes, que se distribuem entre 

os 1.993 metros, a altitude máxima de Portugal Continental, no município de Seia (no planalto 

da Torre, na Serra da Estrela) e os 84 metros, no município de Vila Nova de Foz Côa (no 

extremo norte do município, junto ao rio Douro). O distrito da Guarda carateriza-se por boas 

acessibilidades inter-regionais (sobretudo face ao litoral) e externas. O território é atravessado 

pela A25 (ligação Aveiro-Vilar Formoso) e pela A23 (ligação Guarda-Castelo Branco), que 

constituem os principais eixos da rede viária fundamental de acesso ao distrito. Estas grandes 

acessibilidades construídas nas últimas décadas retiraram o distrito do seu isolamento na 

interioridade, pois encurtaram substancialmente as distâncias-tempo da Guarda e dos outros 

municípios do distrito ao resto do país.  

 

Quadro 1. Efeitos da construção da A23 

 

 Antes  

 

Depois 

Guarda - Castelo Branco 
 

2 horas e 35 minutos 50 minutos (-68%) 

Guarda - Lisboa 7 horas e 19 minutos  
 

3 horas e 1 minuto (-59%) 

 

Fonte: MOPTC cit. por CCDRC (2010, p. 10).  
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Quadro 2. Efeitos da construção do IP5, IP3 e A25 

 Antes  Depois 

Guarda - Coimbra  
 

3 horas e 14 minutos 1 hora e 55 minutos (-41%) 

Guarda - Viseu 
 

1 hora e 50 minutos  40 minutos (-64%) 

Guarda - Porto  
 

4 horas e 50 minutos 1 hora e 40 minutos (-66%) 

Guarda - Espanha  
 

1 hora e 1 minuto 21 minutos (-66%) 

 

Fonte: MOPTC cit. por CCDRC (2010, p. 4).  
 

 

Ainda segundo o documento referido antes produzido pela CCDRC (2010), embora em 

termos de acessibilidades rodoviárias inter-regionais existam boas ligações ao distrito, em 

termos intra-regionais continuavam a existir alguns problemas de mobilidade, que se vão 

acentuando à medida que existe uma aproximação da Serra da Estrela.  

 

Figura 2. Densidade populacional no distrito da Guarda em 2009 

 

 

Fonte: INE cit. por CCDRC (2010, p. 6).  
 

A maior parte da população reside em pequenos aglomerados (65%), existindo no distrito 

apenas dois lugares censitários com mais de 5.000 habitantes (um no município de Seia e outro 

no da Guarda), onde residem cerca de 16% da população. O distrito apresentava em 2009 uma 
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baixa densidade populacional, 31 habitantes por km2, valor bastante abaixo da média nacional e 

regional. A análise deste indicador por município, a partir da figura 2, revela os municípios 

fronteiriços com densidades populacionais muito baixas e mostra que mesmo os municípios 

com maiores concentrações de população (Guarda, Seia e Gouveia) ficam aquém da média da 

região. Focando o caso particular do concelho da Guarda, segundo a Pordata1, o número médio 

de indivíduos por km2 em 1960 era de 67,2, sendo em 2011 de 59,7, o que confirma a redução 

da população mesmo naqueles espaços onde existem aquelas concentrações.  

 

1.2. Indicadores demográficos sobre o concelho da Guarda 

Passando a analisar alguns dados demográficos que permitem caraterizar o concelho da 

Guarda, percebe-se que entre o início do século e tempos recentes, este tem vindo a diminuir a 

sua população. Como se pode observar através do gráfico seguinte, de 43.811 habitante em 

2001, passou para 42.371 em 2011, e, por último, 39.672 habitantes em 20172. Assim, entre 

2001 e 2011 o concelho perdeu 1.440 pessoas, mas perdeu ainda mais entre este último ano e 

2017: 2.699 habitantes. Resumindo, entre 2001 e 2017, ou seja, 16 anos, o concelho perdeu 

4.139 habitantes, aproximadamente 10% da população residente no início do século. Há assim 

um processo contínuo de perda de população, atestando uma regressão demográfica que 

confirma processos de repulsão, de duplo envelhecimento e de inversão da pirâmide etária.  

 

Gráfico 1. População residente no concelho da Guarda (2001, 2011 e 2017) 

 

 
 

Fonte: https://www.pordata.pt/ (acesso em 30 de maio de 2018). 

A redução demográfica patente no gráfico anterior, tem logicamente repercussões, como já 

referido, na dinâmica do designado duplo envelhecimento, com a diminuição do número de 

crianças e jovens e aumento dos idosos. A representatividade destes últimos no total da 
                                                           
1 Consulta do link https://www.pordata.pt/Municipios/Densidade+populacional+segundo+os+Censos-
591, em 6 de setembro de 2018.  
2 Consulta do site https://www.pordata.pt/, em 30 de maio de 2018.  
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população ganha destaque, ao mesmo tempo que aquela que está associada aos mais novos se 

observa como cada vez mais reduzida. Naturalmente esta redução tem repercussões na 

dimensão da população que frequenta os diferentes níveis de ensino do concelho da Guarda.  

 

Quadro 3. Distribuição da população do concelho da Guarda por grupos etários (2001, 2011 e 
2017) 

Grupos etários 2001 2011 2017 2001-2017 

0 - 4 anos  2.172 1.671 1.359 -813 

5 - 9 anos  2.252 1.992 1.576 -676 

10 - 14 anos  2.453 2.130 1.884 -569 

15 - 19 anos 2.906 2.175 2.049 -857 

20 - 24 anos 3.110 2.182 1.979 -1.131 

25 - 29 anos 3.175 2.396 1.905 -1.270 

30 - 34 anos  3.217 2.890 2.096 -1.121 

35 - 39 anos  3.378 3.144 2.642 -736 

40 - 44 anos  3.343 3.264 2.913 -430 

45 - 49 anos  2.789 3.403 3.134 +345 

50 - 54 anos  2.415 3.350 3.234 +829 

55 - 59 anos  2.194 2.771 3.284 +1.040 

60 - 64 anos  2.172 2.365 2.744 +573 

65 - 69 anos  2.229 2.089 2.362 +133 

70 - 74 anos  2.088 1.936 1.962 -126 

75 - 79 anos  1.793 1.819 1.682 -111 

80 - 84 anos  1.116 1.483 1.461 +345 

85 e + 1.012 1.315 1.412 +400 

TOTAL  43.811 42.371 39.672 -4.139 

Fonte: https://www.pordata.pt/ (acesso em 30 de maio de 2018). 

 

Como já referido, entre 2001 e 2017 o concelho da Guarda perdeu 4.139. Contudo, a perda 

de população, conforme revela o quadro anterior, não é uniforme e revela diferentes ritmos de 

perda. Analisando mais pormenorizadamente o quadro anterior e o gráfico seguinte, entre os 

grupos etários da população com idades entre os 0 e os 44 anos, o concelho perdeu entre 2001 e 

2017, 7.603 habitantes. Entre os 9 grupos etários aqui compreendidos, as perdas de maior 

dimensão, equivalendo a pouco menos de metade daquela população (3.522 habitantes), 

verificam-se nos grupos-etários dos indivíduos com idades compreendidas entre os 20 e 24 
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anos, 25 e 29 anos e entre os 30 e 34 anos. Por contraponto, nos grupos etários seguintes, entre 

os 45 e 69 anos, a população residente aumenta atestando a inversão da pirâmide etária e o 

duplo envelhecimento. Entre estes grupos etários a população aumentou em 2.920 indivíduos. 

Assim se percebe que as perdas de população no conjunto de população que ocupa a base da 

pirâmide etária, são superiores aos aumentos de indivíduos nos grupos seguintes, constituídos 

por aqueles que ainda estão na vida ativa e outros que estarão a concluí-la.  

Nos dois grupos etários seguintes, constituídos por indivíduos com idades compreendidas 

entre os 70 e 74, assim como entre os 75 e 79 anos, o concelho perde também população. No 

primeiro grupo 126 indivíduos e no segundo 111. Estas perdas no seu conjunto (237 

indivíduos), representam pouco menos de 1/3 do crescimento dos últimos dois grupos etários do 

topo da pirâmide, constituída pelos mais idosos: 80 - 84 anos, + 345, e, 85 e mais anos, + 400.  

 

Gráfico 2. Distribuição da população do concelho da Guarda por grupos etários (2001, 2011 e 

2017) 

 

Fonte: https://www.pordata.pt/ (acesso em 30 de maio de 2018). 

 

No total, entre 2001 e 2017, o concelho da Guarda aumentou a proporção dos mais idosos da 

sua população em 745 indivíduos. Uma nova observação sobre a base da pirâmide, mais 

especificamente os dois primeiros grupos etários, 0 - 4 e 5 - 9 anos, é possível perceber que a 

redução de população nestes (-1.489) equivale ao dobro do crescimento da população nos dois 

grupos da parte superior da pirâmide (+745). A partir da mesma perspetiva de análise importa 

referir que no primeiro grupo etário da base, em 2001, o número de habitantes era de 2.172, 

enquanto em 2017, 1.359, isto é, verificou-se uma redução de significativa da população a 

vivenciar a infância. Numa dinâmica contrária, no último grupo do topo, em 2001eram 1.012 

habitantes e em 2017, 1.412, isto é, em 16 anos aumentou aproximadamente 40%.  
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Observando o quadro seguinte, composto por indicadores demográficos como o número de 

nascimentos e de óbitos, a taxa de mortalidade infantil, saldo natural e percentagem de 

população residente com 15 e mais anos sem escolaridade, na Guarda, Beiras e Serra da Estrela 

(NUTS III) e Portugal, em 2001, 2011 e 2016, é possível perceber que o primeiro espaço, o do 

concelho, traduz algumas dinâmicas comuns e outras díspares das evidenciadas pelos outros 

espaços de referência dos quais faz parte ao nível regional e nacional. Assim, é evidente no 

concelho da Guarda entre 2001 e 2016 a diminuição significativa do número de nascimentos, 

paralela a uma oscilação do número de óbitos. Este desceu entre 2001 e 2011, mas entre este 

último ano e 2016 cresceu de forma significativa. Um dado preocupante é aquele que está 

consubstanciado na taxa de mortalidade infantil, uma vez que é classificado como um dos 

principais indicadores sobre o desenvolvimento de um território.  

 

Quadro 4. Indicadores demográficos na Guarda, Beiras e Serra da Estrela (NUTS III) e 
Portugal, em 2001, 2011 e 2016 

  2001   2011   2016  
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Nascimentos (N) 442 2.008 112.774 328 1.522 96.856 279 1.293 87.126 

Óbitos (O) 458 3.500 105.092 429 3.307 102.848 536 3.490 110.573 

Taxa de mortalid. infantil ‰ 2,3 3,0 5,0 3,0 5,3 3,1 3,6 1,5 3,2 

Saldo natural (N - O) -16 -1.492 7.682 -
101 

-1.785 -5.992 -257 -2.197 -23.447 

População resid. de 15 e + 

anos – s/ nível de escolar. (%) 

 

19,3 

 

25,9 

 

18,0 

 

10,5 

 

15,4 

 

10,4 

 

— 

 

— 

 

— 

Fonte: https://www.pordata.pt/Municipios/Quadro+Resumo/Guarda+(Município)-231368 
(acesso em 6 de setembro de 2018). 

 

Enquanto nas NUTS III Beiras e Serra da Estrela se verificou uma oscilação na evolução da 

taxa de mortalidade infantil no período considerado (2001-2016), aumentando entre 2001 e 

2011, de 3,0‰ para 5,3‰, mas diminuindo para 1,5‰ em 2016, assim como se observou uma 

redução e estabilização desta taxa em Portugal, descendo de 5,0‰ entre 2001 e 2011, e 

estabilizando entre 2011 (3,1‰) e 2016 (3,2‰), no concelho da Guarda houve o seu 

crescimento ininterrupto. Em 2001 a taxa era de 2,3‰, em 2011 de 3,0‰ e, por último, 3,6‰ 

em 2016. No seguimento do que já foi referido antes, a evolução deste indicador é merecedor de 

uma atenção especial no que diz respeito à intervenção sociocomunitária, assegurando o 

desenvolvimento de estratégias e condições de bem-estar para as populações.  
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Observando o indicador sobre o saldo natural, o qual resulta da subtração dos óbitos aos 

nascimentos, percebe-se que os seus valores são negativos em toda a linha, excluindo o caso de 

Portugal no ano de 2001, onde se registou um crescimento de 7.682 habitantes. No concelho da 

Guarda registaram-se em todos os anos de referência saldos negativos: -16 em 2001, -101 em 

2011 e -257 em 2016. Assim, depreende-se um agravamento significativo da diminuição do 

saldo natural. O concelho encontra-se localizado num espaço mais amplo caraterizado pela 

incapacidade para fixar a população, evidenciando as NUTs III Beiras e Serra da Estrela um 

constante, crescente e preocupante saldo natural negativo: -1.492 em 2001, -1.785 em 2011 e -

2.197. Em relação ao último indicador patente no quadro, sobre a população residente de 15 e 

mais anos sem nível de escolaridade, percebe-se uma redução significativa da população com 

este perfil, reduzindo-se de 19,3% em 2001 para 10,5% em 2011.  

 

1.3. Indicadores socioeconómicos sobre o concelho da Guarda 

 
Da pesquisa sobre indicadores socioeconómicos relativos ao concelho da Guarda é possível 

depreender entre 2001 e 2011 uma redução da população ativa, ainda que não significativa, de 

20.646 para 20.145 indivíduos.  

 

Quadro 5. Indicadores socioeconómicos: população ativa na Guarda, Beiras e Serra da Estrela 
(NUTS III) e Portugal, em 2001, 2011 e 2016 

  2001   2011   2016  

 

 
G

ua
rd

a 
 

B
ei

ra
s 

e 
Se

rr
a 

da
 E

st
re

la
 

   
P

or
tu

ga
l 

 
G

ua
rd

a 
 

B
ei

ra
s 

e 
Se

rr
a 

da
 E

st
re

la
 

  
P

or
tu

ga
l 

 
G

ua
rd

a 
 

B
ei

ra
s 

e 
Se

rr
a 

da
 E

st
re

la
 

 
P

or
tu

ga
l 

População ativa 

População empregada + 

população desempregada 

 

20.646 

 

108.105 

 

4.990.208 

 

20.145 

 

98.304 

 

5.023.367 

 

— 

 

— 

 

— 

Taxa de emprego (%) 

População empregada por cada 

100 indivíduos com 15 e mais 

anos 

 

52,9 

 

45,4 

 

53,5 

 

47,7 

 

40,9 

 

48,5 

 

— 

 

— 

 

— 

População empregada no setor 

primário (%) 

4,7 9,2 5,0 2,5 5,4 3,1 — — — 

População empregada no setor 

secundário (%) 

32,3 37,3 35,1 20,1 26,1 26,5 — — — 

População empregada no setor 

terciário (%) 

63,1 53,5 59,9 77,4 68,4 70,5 — — — 

Fonte: https://www.pordata.pt/Municipios/Quadro+Resumo/Guarda+(Município)-231368 
(acesso em 6 de setembro de 2018). 
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Mais expressiva é redução da taxa de emprego, de 52,9% para 47,7%, o que em conjunto 

com o indicador anterior atesta a afirmação do espaço do concelho como espaço de repulsão, 

onde não se afirmam predicados capazes de fixar população. Sem emprego, naturalmente, a 

população ativa vê-se obrigada a migrar internamente e a emigrar para o exterior. A 

acompanhar os indicadores anteriores, outros sobre a população empregada nos vários setores 

de atividade atestam a fragilidade do tecido socioeconómico do concelho. Há uma evidente 

terciarização da economia, com a redução significativa da representatividade da população a 

trabalhar no setor primário, de 4,7% em 2001 para 2,5% em 2011, mas sobretudo daquela que 

está associada ao setor secundário, de 32,3% para 20,1%. Este último indicador confirma a fraca 

industrialização mencionada no PE. Por sua vez, no setor terciário há um aumento da 

representatividade da população ativa: de 63,1% para 77,4%. Pode assim verificar-se que este 

último setor conquista a representatividade perdida pelos outros dois setores.  

 

Quadro 6. Indicadores socioeconómicos  

  2001   2011   2016  

 

 
G

ua
rd

a 
 

B
ei

ra
s 

e 
Se

rr
a 

da
 

E
st

re
la

 

   

P
or

tu
ga

l 

 
G

ua
rd

a 
 

B
ei

ra
s 

e 
Se

rr
a 

da
 

E
st

re
la

 
  

P
or

tu
ga

l 

 
G

ua
rd

a 
 

B
ei

ra
s 

e 
Se

rr
a 

da
 

E
st

re
la

 
 

P
or

tu
ga

l 

Trabalhadores por conta 

de outrem (%) 

80,8 76,9 81,6 80,9 78,6 81,2 — — — 

Trabalhadores por conta 

própria isolados (%) 

6,5 9,2 6,3 7,1 8,9 6,6 — — — 

Taxa de desemprego (%) 

População desempregada por 

100 ativos  

 

5,2 

 

6,2 

 

6,8 

 

13,1 

 

13,2 

 

13,2 

 

— 

 

— 

 

— 

Desempregados inscritos 

nos Centros de Emprego 

1.057 6.638 324.680 2.332 11.958 551.944 — — — 

Desempregados inscritos 

nos centros de emprego em 

% da população residente 

com 15 a 64 anos 

 

3,7 

 

 

4,1 

 

4,7 

 

8,3 

 

8,2 

 

7,9 

 

7,2 

 

7,7 

 

7,8 

Fonte: https://www.pordata.pt/Municipios/Quadro+Resumo/Guarda+(Município)-231368 
(acesso em 6 de setembro de 2018). 

 

Observando o quadro anterior, percebe-se que entre 2001 e 2011 no concelho da Guarda há 

uma estabilização da percentagem de trabalhadores por conta de outrem, de 80,8% para 80,9%, 

assim uma variação ténue da percentagem de trabalhadores a trabalhar por conta própria 
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isolados, de 6,5% para 7,1%. Como se pode depreender destes indicadores, a população ativa do 

concelho da Guarda é predominantemente dependente de outrem ao nível da relação laboral, o 

que traduz a ausência de empreendedorismo e iniciativa empresarial particular local. Daqui a 

maior vulnerabilidade face a flutuações da atividade económica nacional e internacional, com 

repercussões na deslocalização de empresas e de partes dos processos produtivos. A variação 

pouco expressiva na percentagem de trabalhadores por conta própria isolados, confirma o fraco 

dinamismo da atividade económica local.  

 A taxa de desemprego subiu consideravelmente numa década, entre os dois últimos 

Censos de 2001 e 2011, passando de 5,2% para 13,2%, aumentando mais que nas NUTs Beiras 

e Serra da Estrela (de 6,2% para 13,2%), assim como em Portugal no seu todo (de 6,8% para 

13,2%). O número de desempregados inscritos nos Centros de Emprego mais que duplicou (de 

1.057 para 2.332), numa evolução negativa superior à verificada mais uma vez nas duas 

unidades estatísticas apresentadas, NUTs Beiras e Serra da Estrela (de 6.638 para 11.958) e 

Portugal (de 324.680 para 551.944). No último indicador do quadro anterior, com os 

desempregados inscritos nos centros de emprego em % da população residente com 15 a 64 

anos, reconhece-se que entre 2001 e 2011 mais uma vez o maior crescimento acontece no 

concelho da Guarda, de 3,7% para 8,3%. Em 2001 o concelho da Guarda era aquele que detinha 

o valor mais baixo, comparativamente às NUTs Beiras e Serra da Estrela (4,1%) e Portugal 

(4,7%). No início da década seguinte, o concelho da Guarda deixou de ser a unidade territorial 

com o menor número de desempregados inscritos nos centros de emprego em % da população 

residente com 15 a 64 anos, passando aquela que detinha o maior número. Em 2016 o concelho 

da Guarda voltou a apresentar a taxa mais reduzida comparativamente à verificada nas NUTs 

Beiras e Serra da Estrela (4,1%) e em Portugal.  

 

1.4. Indicadores sobre educação no concelho da Guarda 

A caracterização demográfica e socioeconómica apresentada nos pontos anteriores permitem 

perceber a evolução da distribuição da população que frequenta os diferentes níveis de ensino 

do concelho da Guarda. Como se observa no quadro anterior, há uma redução constante do 

número de alunos entre 2001, 2011 e 2017, no Pré-Escolar, 1.º Ciclo, 2.º Ciclo e Ensino 

Superior. No 3.º Ciclo e Secundário verificaram-se oscilações, principalmente significativas 

entre os dois últimos anos de referência. No caso do 3.º Ciclo, em 2001 havia 1.880 alunos, em 

2011, 2.253, e, em 2017, 1.437 alunos. Há assim em apenas 6 anos a redução de 816 alunos 

matriculados neste nível de ensino. No caso do Secundário acontece um processo idêntico, 

ainda que não tão acentuado. Assistiu-se ao aumento da sua população entre 2001 e 2011, mas à 

sua redução entre este último ano e 2017: 262 alunos. Já no Ensino Superior Politécnico há uma 
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redução considerável do número de alunos, principalmente se for comparado o número de 

matriculados entre os anos de 2001 e 2017. Em 2001 registavam-se 4.127 alunos, passando 

estes a ser 2.290 em 2017, ou seja, observou-se uma redução de 1.837 alunos.  

 

Quadro 7. Distribuição da população que frequenta os diferentes níveis de ensino do concelho 
da Guarda (2001, 2011 e 2017) 

Nível de Ensino 2001 2011 2017 2001-2017 

Pré-Escolar 1.198 1.135 893 -305 

1.º Ciclo 2.230 1.765 1.441 ´-789 

2.º Ciclo 1.115 1.069 952 -163 

3.º Ciclo 1.880 2.253 1.437 -443 

Secundário 2.126 2.457 1.864 -262 

Cursos de Especialização Tecnológica — — 40 — 

Ensino Superior (Ensino Politécnico) 4.127 2.540 2.290 -1.837 

Total 12.676 11.219 8.917 -3.799 

Fonte: https://www.pordata.pt/ (acesso em 30 de maio de 2018). 

 

Entre 2001 e 2017 o concelho perdeu população a frequentar todos os níveis de ensino, 

sendo as maiores perdas em termos de dimensão verificadas no primeiro e último nível do 

organograma do sistema educativo português. As maiores reduções verificaram-se no 1.º Ciclo e 

no Ensino Superior, apontando-se como justificações para ambas dinâmicas endógenas e 

exógenas, que têm promovido a afirmação do perfil repulsivo deste espaço, expondo-se como 

incapaz de fixar os locais e atrair atores de outros espaços. Este reflete-se na diminuição de 

3.799 alunos entre o período sobre o qual se recolheram indicadores (2001-2017), no conjunto 

dos diferentes níveis de ensino. Tendo em consideração que o número total de alunos em 2001 

era de 12.676, pode afirmar-se que há uma redução significativa daqueles.  
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Gráfico 3. Distribuição da população que frequenta os diferentes níveis de ensino do concelho 
da Guarda (2001, 2011 e 2017) 

 

Fonte: https://www.pordata.pt/ (acesso em 30 de maio de 2018). 

 

Como se pode observar através do gráfico anterior, de 2011 para 2017 verifica-se também a 

redução do número de população que frequenta os diferentes graus de ensino, como já referido. 

Esta redução só não é consecutiva nos anos apresentados, para todos os níveis de ensino, porque 

se verificou o crescimento e alunos no 3.º Ciclo e Ensino Secundário, entre 2001 e 2011. 

Contudo, estes crescimentos não foram sustentados no tempo. Aliás, a análise do gráfico 

permite mesmo perceber que após o crescimento do número de alunos a frequentarem estes dois 

níveis de ensino, entre 2001 e 2011, após seis anos, em 2017, é nestes que se verificam os 

maiores decréscimos.   

 

1.5. O Agrupamento de Escolas da Sé (Guarda) 

A Escola Secundária da Sé, Sede do Agrupamento, tem as suas origens nos anos 50, época a 

que remonta a sua criação como escola técnica, de acordo com o decreto da sua criação, o 

Decreto-Lei 40725, do Diário do Governo n.º 168. Nesse enquadramento, criava-se, assim, a 

designada Escola Industrial e Comercial da Guarda. A exiguidade das instalações tornou-se 

notória, já que o número de alunos aumentou rapidamente para além das previsões. Perante esta 

realidade, disseminaram-se alunos e cursos por variadas instalações provisórias, enquanto não 

se dispunha do edifício definitivo que, após um longo período de espera, acabou por surgir em 

1969. À data da inauguração a escola era frequentada por 1.023 alunos e ministrava o Ciclo 

Preparatório do Ensino Técnico, o Curso Geral de Comércio, os Cursos de Formação Feminina, 

de Formação de Serralheiro, de Formação de Eletromecânico, Secções Preparatórias para os 
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Institutos Comercial e Industrial e, em regime noturno, o Curso Geral de Comércio e o Curso de 

Formação de Eletromecânico, ambos em Regime de Aperfeiçoamento. A partir da década de 

setenta inicia-se, naquela zona da cidade, um processo de expansão urbana que criou graves 

problemas no acesso às instalações escolares. As obras realizadas nas imediações da escola, 

nomeadamente nas estruturas viárias e na reorganização do trânsito, permitem um acesso mais 

seguro para os alunos e para toda a comunidade escolar.  

 O Agrupamento de Escolas da Sé (Guarda) foi criado em 2013/2014, com base no 

Decreto-Lei 137/2012 e estende a sua área de influência a 30 das 43 freguesias do concelho da 

Guarda. O Agrupamento é constituído por treze Jardins de Infância, treze escolas do 1.º Ciclo 

do Ensino Básico, Centro Escolar da Sequeira (Pré-Escolar e 1.º Ciclo), Centro Escolar do Vale 

do Mondego (Pré-Escolar e 1.º Ciclo), Escola Básica Carolina Beatriz Ângelo, Escola Básica S. 

Miguel e Escola Secundária da Sé. Os estabelecimentos encontram-se dispersos por uma grande 

área de influência, o que coloca alguns constrangimentos na sua organização e gestão, 

nomeadamente, no trabalho colaborativo, na articulação entre os diferentes ciclos e na 

organização dos horários em função dos transportes escolares, dependentes da autarquia e das 

empresas de transportes.  

 

Figura 3. Divisão do território do concelho da Guarda em dois Agrupamentos 

 

Fonte: AE Sé (2015, p. 5).  

No Projeto Educativo (PE) 2014-20017 do Agrupamento de Escolas da Sé na Guarda, 

sob o lema "Para uma Educação de Futuro… uma Escola de Futuro" assume-se que o 
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documento tem como referência os contextos geográficos e sociodemográficos e a matriz 

identitária da escola, inserida num espaço cultural, social, económico e regional específico. O 

PE preconiza como linhas orientadoras da ação educativa do Agrupamento para 2014/2017, as 

seguintes estratégias/ações:  

 construir a identidade do Agrupamento;  

 intensificar a qualidade das aprendizagens promovendo o sucesso educativo; 

 reforçar as relações com a comunidade; 

 fomentar experiências de aprendizagem diversificadas que visem incentivar no aluno o 

desejo de aprender;  

 promover a imagem da Escola como uma escola atrativa e de qualidade.  

No início do PE são referidos alguns handicaps já referidos no Capítulo anterior dedicado 

ao Enquadramento Territorial, nomeadamente a fraca industrialização do distrito, a existência 

de uma agricultura baseada no minifúndio e praticada em condições adversas que levam a 

índices de produtividade baixos, que transformam esta região numa zona repulsiva. Segundo o 

PE esta situação tem conduzido a uma desertificação progressiva do concelho e ao consequente 

envelhecimento da população. Neste mesmo documento é referida a deslocalização de 

empresas, com grande capacidade de empregabilidade, que forçou a saída do concelho de 

muitos dos seus habitantes, provocando ruturas profundas no tecido social. É sublinhado que a 

população residente vive, sobretudo, da prestação de serviços onde a oferta é cada vez mais 

reduzida, de onde se pode inferir que a situação económica e social das famílias tem vindo a 

degradar-se. A esta conjuntura segundo o PE acresce a baixa taxa de natalidade que tem 

justificado o encerramento massivo das escolas do Primeiro Ciclo do concelho.  

A localização dos edifícios escolares do 1.º Ciclo do Ensino Básico pertencentes ao 

Agrupamento de Escolas da Sé reparte-se entre a cidade da Guarda e as freguesias rurais do 

concelho. Dos 15 edifícios escolares em funcionamento, 6 situam-se na cidade da Guarda e 9 

nas freguesias rurais. Estes últimos apresentam, na sua maioria, condições físicas menos 

ajustadas à prática educativa, com exceção do Centro Escolar do Vale do Mondego, que possui 

instalações amplas e modernas. Na área urbana os edifícios escolares são bastantes díspares. 

Enquanto as escolas dos bairros periféricos da cidade são construções antigas e exíguas, o 

edifício do Centro Escolar da Sequeira é amplo, moderno e bem equipado.  
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Quadro 8. Escolas Básicas do 1.º Ciclo do Agrupamento de Escolas da Sé (Guarda) 

Estabelecimento escolar Caraterização N.º de 

Turmas 

N.º de 

Alunos 

Condições físicas 

(a) 

Escola de Alfarazes Projetos Especiais 2 25 Razoáveis  

Escola do Bairro da Luz Indefinido 4 78 Razoáveis  

Escola do Bairro do Pinheiro Plano C. Urbano 3 32 Razoáveis  

Escola do Barracão  Indefinido 1 13 Razoáveis  

CTMJ Rochoso  Instituição 2 26 Boas 

Escola de Carpinteiro  Indefinido 1 10 Razoáveis  

Escola de Carvalheira  Plano centenário 1 11 Muito boas 

Escola de Castanheira  Plano centenário 1 9 Boas 

Escola da Estação Plano C. Urbano 4 90 Boas 

Escola do Mileu  Projetos Especiais 2 24 Razoáveis  

Escola da Pera do Moço  Plano centenário 1 10 Boas 

Escola da Rapoula Plano centenário 1 12 Boas 

Escola de Vila Fernando Indefinido 1 12 Razoáveis  

Escola da Sequeira (Centro Escolar) Indefinido 11 229 Muito boas 

Escola do Porto da Carne (Centro Escolar) Indefinido 2 31 Muito boas 

 
(a) Avaliação feita pelos professores que exercem funções nos respetivos estabelecimentos. 

Fonte: AE Sé (2015, p. 7).  

Segundo o PE do Agrupamento publicado em 2015, nas escolas do 1.º Ciclo, o 

Agrupamento, como promotor do projeto de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), 

desenvolve atividades educativas e formativas que visam complementar de forma lúdica e 

pedagógica o tempo extracurricular de permanência das crianças nas escolas, por opção dos 

encarregados de educação. Do Agrupamento faz ainda parte uma Unidade de Referência para a 

Educação Bilingue de Alunos Surdos. Como resposta educativa especializada entende-se no PE 

que o Agrupamento deve promover ambientes bilingues que possibilitem o domínio da Língua 

Gestual Portuguesa (LGP), do português escrito e eventualmente falado, bem como contribuir 

para uma escola para todos e de sucesso, em todos os níveis de ensino. Faz ainda parte a Escola 

de Referência para a Educação de Alunos Cegos e com Baixa Visão, com base no Art.º 23 do 

Decreto-Lei 3/2008 de 7 de janeiro. Esta constitui uma resposta educativa especializada a alunos 

cegos e alunos com baixa visão, tendo como objetivo principal, a aquisição e desenvolvimento 

da leitura e escrita braille nas suas diversas grafias e domínios de aplicação bem como a 

utilização de metodologias e estratégias de intervenção interdisciplinar, adequadas aos alunos.  
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1.5.1. Agrupamento de Escolas da Sé (Guarda): alguns traços sumários do diagnóstico 

sobre a comunidade escolar 

 
Segundo o PE, datado de 2015, com a criação do Agrupamento de Escolas da Sé, houve a 

junção de cerca de 2500 alunos, distribuídos por escolas que vão do pré-escolar ao secundário. 

Os alunos que o frequentavam distribuíam-se segundo a informação sistematizada no quadro 

seguinte. Através deste constatar-se que o número de alunos apoiados pelo Apoio Social Escolar 

(ASE) correspondia a cerca de 24% do número total de alunos. Verifica-se também que o 

número de alunos escolarizados ao abrigo do Decreto-Lei 3/2008, de 7 de janeiro, corresponde a 

6% do número total de alunos. Segundo o PE o Apoio Pedagógico Personalizado aos alunos 

com NEE é assegurado por docentes da Educação Especial, coadjuvados por técnicos 

especializados em diferentes áreas. 

 

Quadro 9. Alunos que frequentam o Agrupamento (início do ano letivo 2014/2015) 
 

Ciclo 
 

Ano 
N.º 

Turmas/Grupos 

N.º de 

alunos 

N.º de alunos 

com NEE 

Alunos apoiados pela Ação Social 

Escolar 

Pré-Escolar — 23 286 6 (a) 

1.º Ciclo  — 36 622 39 

 
 
 
 
 
2.º Ciclo 

 

5.º 
 

11 
 

202 
 

21 
63 A  

 
 
 

197 

31 B 
 

6.º 
 

8 
 

159 
 

12 
52 A 

51 B 
 

Vocacional 
 

1 
 

17 
 

— 
(b) A 

(b) B 

 
 
 
 
3.º Ciclo  

 

7.º 
 

10 
 

210 
 

21 
55 A  

 
 
 

283 

43 B 
 

8.º 
 

13 
 

233 
 

24 
46 A 

43 B 
 

9.º 
 

10 
 

195 
 

16 
45 A 

51 B 
 

Vocacional 
 

1 
 

24 
 

— 
(b) A 

(b) B 

 
 
 
 
Secundário 

10.º  6 150 5 25 A  
 
 
 

122 

21 B 

11.º 6 181 5 25 A 

19 B 

12.º 6 168 9 14 A 

16 B 
 

Vocacional 
 

1 
 

26 
 

— 
(b) A 

(b) B 

Totais  132 2.473 158   602 
 

(a) O apoio socioeconómico dado aos alunos do 1.º Ciclo e do Pré-Escolar é da responsabilidade da Câmara Municipal. 
(b) O número de alunos do Vocacional, apoiados pelo ASE, está diluído nos Ciclos correspondentes. 

Fonte: AE Sé (2015, p. 14).  
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Conforme afirmado no PE, o acompanhamento dos alunos da educação Pré-Escolar e do 1.º 

Ciclo é feito através da Componente de Apoio à Família (CAF) e Atividades de Tempos Livres 

(ATL), em articulação com a coordenação do Jardim de Infância/Escola, com horários que 

respondem às necessidades das famílias. No que concerne ao fornecimento de almoço, este é da 

responsabilidade da Câmara Municipal. No ponto do PE que carateriza os pais e Encarregados 

de Educação, elaborado exclusivamente com base em elementos recolhidos a partir das grelhas 

de caraterização das turmas, no Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos, afirma-se que: 57% daqueles 

frequentaram pelo menos o ensino Secundário; os que frequentaram o ensino Básico são cerca 

de 41% e sem qualquer frequência escolar há ainda 2%. Neste exercício de caraterização 

aponta-se também uma realidade socioprofissional bastante preocupante, sobressaindo 104 

alunos que têm em simultâneo pai e mãe desempregados. Destaca-se ainda um elevado número 

de discentes que têm a mãe ou o pai desempregados. No que diz respeito ao grau de satisfação 

da comunidade escolar, mais especificamente no caso do 1.º Ciclo, o grau de satisfação pleno 

dos alunos é dominante. As discordâncias reportam-se, com alguma representação, aos 

equipamentos, aos espaços interiores e exteriores dos edifícios escolares. 

Através da análise de um exercício diagnóstico fundamental, consubstanciado através de 

uma análise SWOT, strenghts (forças), weaknesses (fraquezas), opportunities (oportunidades) e 

threats (ameaças), é possível interpretar o contexto e identificar as fragilidades e 

potencialidades do Agrupamento, assim como desenhar e operacionalizar planos de ação 

ajustados e eficazes. Segundo o PE a análise concretizada neste exercício SWOT, apesar de 

todos os condicionalismos inerentes à recente constituição do mega Agrupamento de Escolas da 

Sé, baseou-se na interpretação dos relatórios das avaliações externas levadas a cabo pela 

Inspeção-Geral da Educação e Ciência às diferentes unidades orgânicas, bem como nas 

informações recolhidas em atas, Projeto de Intervenção do Diretor e inquéritos feitos à 

comunidade escolar. 
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Quadro 10. Análise SWOT - Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas da Sé (Guarda): 
Pontos Fortes (strengths) 

 Diversificação da oferta educativa como estratégia para evitar o abandono escolar, melhorar o 

sucesso educativo e responder às necessidades locais. 

 Empenho e motivação das lideranças de topo e intermédias, facilitadores do trabalho de entreajuda na 

realização de várias atividades e iniciativas e da valorização da complementaridade de funções. 

 Estabelecimento de parcerias e protocolos, com impacto relevante na mobilização de apoios e na 

diversificação de oportunidades de aprendizagem. 

 Melhoria das taxas de sucesso nos diferentes ciclos. 

 Resultados positivos conseguidos, nomeadamente na vertente do abandono escolar, decorrente da 

implementação de medidas que se têm revelado eficazes.  

 Adequação das modalidades de apoio proporcionados aos alunos com necessidades educativas 

especiais, com impacto na integração e nos resultados dos alunos.  

 Aplicação dos critérios e dos instrumentos de avaliação aos alunos e encarregados de educação para 

garantir a confiança na avaliação interna dos alunos.  

 Diversificação da oferta educativa e estabelecimento de parcerias e protocolos, como resposta às 

necessidades e como estratégia inclusiva, com incidência na prevenção do abandono e do insucesso 

escolares. 

 Adequação de princípios e de procedimentos de uma verdadeira igualdade de acesso à educação por 

parte de todas as crianças e alunos.  

 Elevado nível de satisfação dos elementos da comunidade escolar em relação ao Agrupamento e 

serviços prestados. 

 Liderança da direção, promotora da cooperação e partilha de responsabilidades.  

 Existência de seis bibliotecas escolares integradas na rede de Bibliotecas devidamente equipadas;  

 Trabalho articulado dos docentes de Educação Especial, Psicólogo, Diretores de Turma e docentes na 

referenciação e avaliação dos alunos.   

 Dinâmica cultural, artística e desportiva. 

 

Fonte: Adaptado de AE Sé (2015, pp. 26-27).  
 

Da análise SWOT, mais especificamente dos Pontos Fortes sobressaem alguns Pontos que 

identificam o trabalho preconizado pelo Agrupamento no sentido da prossecução da sua missão, 

identificada no Projeto Educativo e abordada a seguir. De entre estes Pontos destaca-se a 

diversificação da oferta educativa como estratégia para evitar o abandono escolar, melhorar o 

sucesso educativo e responder às necessidades locais. Pelo que se deduz de um outro Ponto, da 

diversificação da oferta e da resposta às necessidades têm-se obtido resultados positivos sobre o 

abandono escolar, revelando-se medidas eficazes. Desta forma, há uma adequação de princípios 

e de procedimentos de uma verdadeira igualdade de acesso à educação por parte de todas as 

crianças e alunos. Daí que destes traços e a acompanhá-los se consolide o referido elevado nível 

de satisfação dos elementos da comunidade escolar em relação ao Agrupamento e serviços 

prestados, sob a liderança da direção, promotora da cooperação e partilha de responsabilidades.  
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Quadro 11. Análise SWOT - Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas da Sé (Guarda): 
Pontos Fracos (weaknesses) 

 Resultados nos exames do ensino secundário de um conjunto significativo de disciplinas, abaixo das 

classificações internas e das médias nacionais.  

 Deficiente trabalho ao nível da articulação entre os diferentes níveis de ensino, que não favorece o 

desenvolvimento da sequencialidade das aprendizagens. 

 Debilidades no acompanhamento e supervisão da prática letiva, designadamente em contexto de sala 

de aula, que não fomentam o conhecimento sustentado e a partilha dos processos de ensino e 

aprendizagem conducentes ao sucesso. 

 Reduzida eficácia na divulgação e circulação da informação e débil promoção da participação da 

comunidade, nomeadamente no âmbito do processo de autoavaliação, que não potenciam a 

apropriação dos objetivos estratégicos da escola por parte dos diversos atores e a sua focalização na 

melhoria dos resultados.  

 Insuficiente consolidação do processo de autoavaliação, com efeitos nas práticas organizacionais e 

pedagógicas. 

 Trabalho colaborativo muito centrado nos docentes de cada grupo disciplinar, que não favorece 

maior desenvolvimento interdisciplinar.  

 Insuficiente articulação dos documentos orientadores da ação, o que dificulta a sua apropriação e 

operacionalização pela comunidade educativa.  

Fonte: Adaptado de AE Sé (2015, pp. 26-27).  

Dos Pontos Fracos destaca-se o reconhecimento do trabalho deficiente trabalho ao nível da 

articulação entre os diferentes níveis de ensino, que não favorece o desenvolvimento da 

sequencialidade das aprendizagens. A esta desarticulação juntam-se as debilidades no 

acompanhamento e supervisão da prática letiva, designadamente em contexto de sala de aula, 

que problematiza a construção de um conhecimento sustentado, assim como a partilha dos 

processos de ensino e aprendizagem geradores de sucesso. No mesmo sentido, identifica-se 

como ponto fraco a consolidação insuficiente do processo de autoavaliação, com reflexos nas 

práticas organizacionais e pedagógicas. Os problemas sobre a supervisão, partilha e 

autoavaliação são enquadrados num trabalho colaborativo muito centrado nos docentes de cada 

grupo disciplinar, que também não favorece um maior desenvolvimento interdisciplinar.  
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Quadro 12. Análise SWOT - Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas da Sé (Guarda): 
Oportunidades (opportunities) 

 Boa relação entre alunos e professores, Agrupamento e Associações de Pais, Diretores de Turma e 

Encarregados de Educação e outros agentes do processo educativo. 

 Parcerias com a Autarquia, Instituições e serviços locais, regionais e empresas da região.  

 Articulação com a CPCJ, Ministério Público/ PSP/ Polícia Judiciária, ULS…  
 Diversificação da oferta formativa em várias modalidades. 

 Corpo docente estável, empenhado e profissionalizado. 

 Dinâmica da Associação de Pais. 

 Serviços prestados pelas Bibliotecas Escolares do Agrupamento. 

 Criação de ambientes digitais “on line” para divulgação do Agrupamento. 

 Atividades extracurriculares em várias áreas do conhecimento.   

 

Fonte: Adaptado de AE Sé (2015, p. 28).  

 

Passando a observar sumariamente a dimensão das Oportunidades identificadas na análise 

SWOT, entre estas destaca-se a boa relação entre os atores educativos, as parcerias e 

articulações com diferentes organismos, a oferta formativa diversificada, a estabilidade do corpo 

docente profissionalizado, a dinâmica da Associação de Pais, serviços e atividades 

desenvolvidas. 

 

Quadro 13. Análise SWOT - Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas da Sé (Guarda): 
Ameaças (threats) 

 Desgaste e inadequação de alguns espaços que prejudicam a qualidade da ação educativa. 

 Conjuntura socioeconómica e seu reflexo nos comportamentos e expectativas dos alunos e famílias. 

 Apreensão do pessoal docente relativamente às políticas educativas e ao contexto socioeconómico 

atual. 

 Mudanças constantes na organização escolar.  

 Número de Assistentes Operacionais insuficiente para dar resposta às necessidades das escolas, 

nomeadamente acompanhamento dos alunos com necessidades educativas especiais.  

 Cortes no orçamento atribuído ao Agrupamento.  

 Crescente desmotivação de muitos alunos para a aprendizagem.  

 Indisciplina e não cumprimento de regras.  

 Falta de colocação de psicólogos nas escolas. 

 Equipamentos informáticos insuficientes em algumas escolas do Agrupamento. 

 Escolas com espaços a necessitarem de intervenção e melhoramento das condições físicas.  

 População escolar muito heterogénea em termos sociais, culturais e económicos.  

 Redução da taxa de natalidade e consequente diminuição do número de alunos. 

 Elevado número de alunos por turma.  
 

Fonte: Adaptado de AE Sé (2015, p. 28).  
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Na última dimensão da análise SWOT, sobre as Ameaças, são focados alguns problemas 

sobre a estrutura física dos edifícios, os contextos socioeconómicos e os seus reflexos sobre a 

comunidade, heterogeneidade da população escolar, as mudanças permanentes na organização 

escolar, escassez de recursos humanos, equipamentos insuficientes, elevado número de alunos 

por turma e diminuição paralela do número de alunos devido à reduzida taxa de natalidade.  

 

1.5.2. Princípios orientadores e linhas de atuação do PE do Agrupamento de Escolas da Sé 

(Guarda) 

A partir do diagnóstico no âmbito do PE do Agrupamento de Escolas da Sé, é definida a 

sua missão:  

 
Criar um conjunto de estruturas educativas fundamentais no processo de ensino/aprendizagem e 
formação pessoal dos nossos jovens, na sua preparação para uma cidadania responsável, 
tolerante e interventiva, assente no conhecimento e na responsabilidade. Ser ainda um elemento 
de forte ligação com a nossa comunidade e o seu meio envolvente, assumindo-se como parceiro 
e catalisador do desenvolvimento da nossa cidade e da nossa Região. 

 

A partir do enquadramento gerado pela missão definida, é definida também a visão do 

Agrupamento: 

 
Ser um agrupamento de escolas de referência na cidade da Guarda, no seu concelho e no distrito, 
com padrões de exigência elevados, com processos de transferência de conhecimentos que 
beneficiem, não só os seus discentes, mas que, através de trocas de experiências e de um 
intercâmbio de conhecimentos, possa também enriquecer todos os docentes e toda a comunidade 
educativa. 

 
 

Da articulação entre o diagnóstico, a missão e a visão resultou o Plano de Intervenção 

dentro do PE, centrado assumidamente na liderança de uma cultura de mudança capaz de gerar 

consensos e angariar colaboradores ativos e empenhados na construção de uma escola humana e 

humanizada. Desta forma, dirige-se o foco para a liderança de um agrupamento de escolas que 

implique partilha, capacidade de organização, mediação e mobilização de toda a comunidade na 

promoção de um ambiente escolar direcionado para a aprendizagem e construção do 

conhecimento numa escola com profissionais de qualidade reconhecida, centrando toda a ação 

em três domínios essenciais: (1) Resultados, (2) Liderança e gestão e (3) Prestação do serviço 

educativo. No domínio dos Resultados o PE definiu objetivos centrais e estratégicos, assim 

como estratégias/ações, identificadas nos quadros seguintes.  
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Quadro 14. Domínio de ação do Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas da Sé (Guarda) 
- (1) Resultados: Objetivo central 1 - Educar para o sucesso  

Objetivo central 1 
 
 
Educar para o 
sucesso 
 

Objetivos 
estratégicos 
 
1.1. Promover o 

sucesso escolar 
e a excelência.  

1.2. Valorizar todas 
as 
aprendizagens 
incutindo 
valores e 
saberes na 
formação de 
cidadãos 
responsáveis e 
críticos.  

1.3. Promover a 
igualdade de 
direitos e de 
oportunidades 
no acesso ao 
saber e com o 
saber. 

1.4. Aumentar a 
qualidade do 
sucesso no 
Agrupamento.  

 

Estratégias/ações  
 
 
 Centrar a pedagogia no aluno.  
 Corresponsabilizar os Encarregados de Educação pelo 

processo educativo dos seus educandos.  
 Reforçar os apoios aos alunos com maiores dificuldades.  
 Implementar práticas pedagógicas diferenciadas.  
 Desenvolver atividades que permitam a aquisição de 

métodos e hábitos de estudo.  
 Intensificar o apoio aos alunos no período pré-exames 

nacionais.  
 Fomentar o sucesso global do Agrupamento.  
 Monitorizar os resultados obtidos nos exames nacionais.  
 Incentivar a frequência da sala de estudo/centro de 

recursos.  
 Implementar procedimentos regulares de autoavaliação.  
 Fomentar a frequência do apoio aos alunos, como oferta 

do Agrupamento.  
 Integrar os recursos da Biblioteca Escolar e as 

tecnologias nos processos de ensino aprendizagem.  
 Aproximar o tipo de testes ao modelo das provas do 

Instituto de Avaliação Educacional (IAVE).  
 Reforçar a exigência de um clima de aula pautado pelo 

respeito e cumprimento de regras.  
 Valorizar as aprendizagens dos alunos e a qualidade do 

sucesso educativo.  
 Incentivar os alunos a terem desempenhos de excelência  

Fonte: Adaptado de AE Sé (2015, pp. 29-30).  

 

Os problemas socioeconómicos revelados pela comunidade escolar, reflexo da comunidade 

local que a envolve, exigem que sejam definidos como objetivos estratégicos a promoção do 

sucesso escolar e a excelência, assim como a valorização das aprendizagens incutindo valores e 

saberes na formação de cidadãos responsáveis e críticos. Ainda entre os objetivos estratégicos 

sobressai a promoção da igualdade de direitos e oportunidades no acesso ao saber e com o 

saber, de onde se apreende o reconhecimento de desigualdades e falta de oportunidades sobre as 

quais a Escola pode intervir, nomeadamente através da concretização de determinadas 

estratégias/ações como o reforço dos apoios aos alunos com maiores dificuldades e da 

implementação de práticas pedagógicas diferenciadas. O objetivo central inscrito no quadro 

anterior, Educar para o sucesso, depende da concretização do objetivo estratégico de aumenta a 

qualidade do sucesso no Agrupamento, apoiado na concretização dos objetivos e estratégias 

referidos antes, mas também em todos os outros patentes no quadro anterior.  
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Quadro 15. Domínio de ação do Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas da Sé (Guarda) 
- (1) Resultados: Objetivo central 2 - Educar para a cidadania  

Objetivo central 2 
 
 
Educar para a 
cidadania  

Objetivos estratégicos 
 
2.1. Aumentar a 

qualidade do sucesso 
no Agrupamento.  

2.2. Implementar uma 
cultura de cidadania 
responsável e 
participativa.  

2.3. Formar para a paz, a 
solidariedade, a 
defesa dos direitos 
fundamentais.  

2.4. Promover 
comportamentos e 
atitudes de vida 
saudável e 
ambientalmente 
sustentável. 

2.5. Promover e valorizar 
o respeito e a 
disciplina. 

2.6. Combater o 
abandono escolar. 

Estratégias/ações  
 
 Divulgar o Regulamento Interno aos alunos e 

Encarregados de Educação.  
 Responsabilizar os Encarregados de Educação pela 

conduta dos seus educandos.  
 Desenvolver projetos e atividades que promovam a 

interiorização dos valores de cidadania.  
 Desenvolver projetos e atividades que promovam 

valores, comportamentos e estilos de vida saudável 
(ambiental, cultural, alimentar, sexual, desportiva, 
entre outros).  

 Manter/aumentar as parcerias/protocolos com 
instituições locais.  

 Desenvolver projetos de tutoria.  
 Corresponsabilizar os Encarregados de Educação 

pela assiduidade/comportamento dos seus 
educandos.  

 Implicar os alunos no seu processo educativo.  
 Envolver as instituições competentes pela 

prevenção do risco de abandono escolar.  
 Promover formação na comunidade escolar para 

casos específicos de abandono.  
 Dinamizar procedimentos inibidores do abandono 

escolar.  
Fonte: Adaptado de AE Sé (2015, pp. 31-32).  

 

Do quadro anterior, sobre o objetivo central 2, Educar para a cidadania, sobressai o 

objetivo estratégico de combater o abandono escolar, assim como o de formar para a paz, a 

solidariedade, a defesa dos direitos fundamentais. Estes objetivos são formulados sob uma 

perspetiva dinâmica de interação e responsabilização de todos os atores educativos, daí que as 

estratégias/ações se centrem nos deveres destes últimos, por exemplo, na responsabilização dos 

Encarregados de Educação pela conduta (assiduidade/comportamento) dos seus educandos, no 

desenvolvimento de projetos e atividades que promovam a interiorização dos valores de 

cidadania, desenvolvimento de projetos de tutoria, na implicação dos alunos sobre o seu 

processo educativo, no envolvimento das instituições competentes pela prevenção do risco de 

abandono escolar, na promoção da formação na comunidade escolar para casos específicos de 

abandono e dinamização de procedimentos inibidores do abandono escolar. Pode então 

concluir-se que o objetivo central de Educar para a cidadania é perspetivado como uma 

construção essencialmente almejada através de um partenariado socioeducativo, com o 

envolvimento dos vários atores educativos.  
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Quadro 16. Objetivo central 3 - Educar para a cultura  
Objetivo central 3 
 
Educar para a 
cultura 
 
 
 

Objetivos estratégicos 
 
1.1. Desenvolver o gosto pela 

leitura e procura de bens 
culturais, artísticos e 
desportivos. 

1.2. Desenvolver o sentimento 
de pertença a uma 
comunidade linguística e 
cultural.  

Estratégias/ações  
 
 Dinamizar ações de promoção da leitura 

levada a cabo pelas Bibliotecas Escolares, 
Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço e 
outras entidades.  

 Envolver os docentes na dinâmica das 
bibliotecas escolares.  

 Sensibilizar os alunos para as atividades de 
índole cultural e artística.  

Fonte: Adaptado de AE Sé (2015, p. 33).  

 

Enquanto objetivo central, o Educar para a cultura assenta na prossecução de dois objetivos 

estratégicos, por um lado, o estimulo sobre a procura de bens culturais, artísticos e desportivos, 

o que induz a perspetiva sobre o entendimento da cultura em sentido lado, sem fronteiras, por 

outro, a identificação com local, desenvolvendo a pertença a uma determinada comunidade. 

Desta forma, o Educar para a cultura centra-se na educação para o foco sobre o local mas 

também para o global, ampliando as capacidades de entender os mundos que o mundo tem.  

 

Quadro 17. Objetivo central 4 - Promover uma gestão segundo princípios de qualidade, 
equidade, participação e defesa da escola pública 

Objetivo central 4 
 
Promover uma 
gestão segundo 
princípios de 
qualidade, 
equidade, 
participação e 
defesa da escola 
pública  
 
 

Objetivos estratégicos 
 
1.1. Desenvolver o gosto pela leitura e procura 

de bens culturais, artísticos e desportivos. 
1.2. Reforçar a comunicação pedagógica e 

relações institucionais. 
1.3. Mobilizar e corresponsabilizar os 

responsáveis por cada uma das estruturas 
intermédias no desempenho das suas 
funções. 

1.4. Promover a participação dos Pais e 
Encarregados de Educação nas iniciativas 
escolares e na vida académica dos seus 
educandos.  

1.5. Envolver todos os setores e estruturas da 
comunidade na melhoria do funcionamento 
do Agrupamento. 

1.6. Gerir, com eficácia, o conjunto dos recursos 
disponíveis.  

Estratégias/ações  
 
 Valorizar o papel das 

estruturas intermédias nu-
ma lógica de gestão parti-
lhada. 

 Aferir a realidade do 
processo educativo e pro-
duzir reorientações ne-
cessárias à sua eficácia.  

 Implementar mecanismos 
de supervisão e acom-
panhamento.  

 Implementar novos proje-
tos e dar continuidade aos 
existentes.  
 

Fonte: Adaptado de AE Sé (2015, p. 34).  

No que diz respeito ao último objetivo central definido, Promover uma gestão segundo 

princípios de qualidade, equidade, participação e defesa da escola pública, as estratégias que lhe 

estão associadas, há uma relação próxima entre este objetivo e as suas estratégias, e, o objetivo 

de Educar para a cidadania já referido antes, perspetivado como uma construção essencialmente 
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almejada através de um partenariado socioeducativo, com o envolvimento dos vários atores 

educativos. No último objetivo central, que foca o papel da gestão, são definidas estratégias 

como as da valorização das estruturas intermédias numa gestão partilhada, a aferição 

(supervisão) sobre os processos de funcionamento do processo educativo de forma a permitir 

redefinições no sentido de garantir a eficácia, e, a implementação de novos projetos e promoção 

dos já existentes.  

 

Quadro 18. Liderança e gestão: Estratégias  
Estratégias/ações  
 
 Realizar encontros e palestras entre elementos da Direção do Agrupamento, elementos da Direção da 

Associação de Pais e Encarregados de Educação, elementos da Associação de Estudantes e 
Associação de Delegados de Turma.  

 Fomentar a realização de eventos que envolvam a participação dos Pais e Encarregados de Educação 
e Comunidade Educativa.  

 Apostar na celebração de protocolos e parcerias com entidades diversas.  
 Procurar apoios junto de empresas e outras entidades locais.  

Fonte: Adaptado de AE Sé (2015, p. 35).  

 

No domínio de ação do Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas da Sé (Guarda) 

intitulado Liderança e gestão, como se pode verificar no quadro anterior, as estratégias centram-

se no desenvolvimento de partenariados, através dos quais se procurará criar elos da 

comunidade educativa com a comunidade envolvente. Desta forma, subentende-se a existência 

da afirmação de uma liderança e gestão aberta, sob influência das interações com outros agentes 

exógenos à Escola.  

 

Quadro 19. Objetivo central 5 - Promover a rentabilização dos recursos materiais e humanos 

Objetivo central 5 
 
Promover a 
rentabilização dos 
recursos materiais e 
humanos 
 

Objetivos estratégicos 
 
5.1. Criar o sentimento de pertença à 

instituição, como base essen-cial 
da construção do Agrupa-mento. 

5.2. Incentivar o trabalho coopera-tivo 
entre docentes de todos os níveis 
de ensino.  

5.3. Melhorar continuamente a 
adaptação dos recursos mate-riais 
para uma melhor qual-dade das 
práticas educativas. 

5.4. Mobilizar recursos materiais e 
humanos para individualizar o 
ensino e apoios a prestar. 

  

Estratégias/ações  
 
 Divulgar as decisões e informações do 

Agrupamento a toda a comunidade educativa.  
 Promover trocas de experiências, como forma 

de partilha de boas práticas pedagógicas.  
 Desenvolver a articulação horizontal e 

vertical dos programas curriculares, tendo em 
vista a sequencialidade das aprendizagens.  

 Dinamizar eventos abertos à comunidade que 
permitam divulgar o trabalho desenvolvido.  

 Realizar concursos, exposições de caráter 
artístico.  

Fonte: Adaptado de AE Sé (2015, p. 36).  

 



 

30 

No domínio de ação do Projeto Educativo do Agrupamento designado Prestação do serviço 

educativo encontra-se o penúltimo objetivo central definido no PE, Promover a rentabilização 

dos recursos materiais e humanos, que tem associados os vários objetivos estratégicos presentes 

no quadro anterior. Destes destaca-se o incentivo ao trabalho colaborativo entre docentes de 

todos os níveis de ensino, a melhoria permanente dos recursos materiais para assegurar as 

melhores práticas educativas, e, por último, a mobilização de recursos materiais de humanos 

para conseguir individualizar o ensino e apoios a disponibilizar. Este último objetivo, da 

mobilização dos recursos para a definição e operacionalização de respostas  

 

Quadro 20. Prestação do serviço educativo: Objetivo central 6 - Promover a valorização 
profissional e a inovação 

Objetivo central 6 
 
Promover a 
valorização 
profissional e a 
inovação 

Objetivos estratégicos 
 
6.1. Promover formação 

diversificada e de qualidade 
aos profissionais docentes e 
não docentes.  

6.2. Manter em bom estado de 
funcionamento/ modernizar 
os recursos de informação e 
comunicação existentes.  

 

Estratégias/ações  
 
 Auscultar as necessidades de formação.  
 Proporcionar formação contínua conducente 

à atualização/melhoria das práticas peda-
gógicas.  

 Proporcionar formação para a adequada 
utilização dos recursos de informação e 
comunicação existentes nas escolas.  

 Organizar ações de formação com recursos 
internos ou externos do Agrupamento.  

 Criar dinâmicas de formação para Encarre-
gados de Educação.  

 

Fonte: Adaptado de AE Sé (2015, p. 37).  

 

Ainda no mesmo domínio de ação do Projeto Educativo do Agrupamento, Prestação do 

serviço educativo, é possível encontrar o sexto e último objetivo definido pelo PE: Promover a 

valorização profissional e a inovação. Este está definido no sentido de fazer concentrar esforços 

para a formação dos atores internos e externos, assim como para desenvolver os processos e 

mecanismos de comunicação, promovendo, por exemplo, a formação diversificada e de 

qualidade aos profissionais docentes e não docentes e mantendo o bom funcionamento/ 

modernização de recursos de informação e comunicação existentes.  
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1.5.3. Caracterização da Turma e plano anual de atividades  

 

Figura 4. Registos fotográficos sobre o espaço escola - Sala de aula da Turma (fonte própria) 

  

  
 

 

A Turma que me foi atribuída era constituída por 20 alunos do 4.º ano de escolaridade da 

Escola Básica do Bairro da Luz (Agrupamento de Escolas da Sé - Guarda), sendo 13 do sexo 

feminino e 7 do sexo masculino, cujas idades estavam compreendidas entre os sete (5 alunos) e 

os oito anos (15 alunos). Estes alunos residiam sobretudo na zona do Bairro da Luz (17 alunos), 

residindo os alunos números 1, 6 e 11 nos Trinta, Rasa e Carapito. Tendo em consideração a sua 

residência no Bairro onde se encontrava a Escola, do total de vinte alunos, 17 demoravam entre 

cinco a dez minutos no percurso casa-escola, demorando os restantes 3 entre vinte a trinta 

minutos. 

No que diz respeito ao agregado familiar, a maior parte das famílias dos alunos eram 

nucleares, sendo quase metade delas (8) compostas apenas pelos progenitores e um filho. Uma 

das alunas da turma vivia com a avó, enquanto um outro vivia com a mãe e o irmão em casa dos 

avós maternos. Nas restantes situações (10) o agregado familiar era constituído, pelos alunos, 

pais e irmãos. Focando o caso específico dos irmãos dos alunos, foi possível identificar que a 

maioria (10) tinha apenas um irmão, 2 possuíam 2 irmãos e 8 eram filhos únicos. Quanto às 

idades dos progenitores, os pais dos alunos tinham idades compreendidas entre os 28 e os 45 
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anos. Ao nível do parentesco dos Encarregados de Educação, o parentesco de mãe era 

predominante entre os Encarregados de Educação (17), sendo os restantes educandos sob a 

responsabilidade formal de um pai, uma ti e uma avó. No que diz respeito à profissão dos pais, 

foi possível perceber que a maior parte destes possuía um emprego estável, havendo apenas um 

pai e duas mães que se encontravam desempregados.  

 

Quadro 21. Profissões dos pais 

Profissão da Mãe  Profissão do Pai  

Doméstica 2 Motorista 3 

Desempregada 3 Bancário 2 

Técnica de Radiologia 1 Comerciante 1 

Operadora de Caixa 1 Operador de Restauração 1 

Técnica de Contabilidade 1 Operário fabril 3 

Chefe de Escritório 1 Técnico de Reinserção Social 1 

Bancária 1 Professor 1 

Engenheira Civil 1 Desempregado 1 

Operadora de Restauração 1 GNR 1 

Cozinheira 1 Sócio-gerente  1 

Inspetora Auto 1 Empresário 2 

Professora 2 Instrutor de Condução  1 

Subchefe de Balcão 1 Oficial de Justiça 1 

Administrativa 1 Motorista 3 

 

As disciplinas identificadas como favoritas pelos alunos foram Português, referida seis 

vezes, seguida de Estudo do Meio e a Matemática referidas cinco vezes e Expressões referida 

quatro vezes. Sobre o local de estudo, 12 alunos responderam que estudavam em casa e 9 

estudavam no ATL. Tendo em consideração a importância do sonho e das expectativas na fase 

da socialização primária, os alunos foram questionados sobre que atividade profissional 

ambicionada para o seu futuro. Entre os alunos, 8 indicaram pretender vir a exercer a profissão 

de veterinário, 3 de professor, 3 de Polícia de Segurança Pública, e os restantes seis referem 

cinco profissões diferentes, como sendo as das suas preferências (futebolista, médica, piloto, 

atriz, manicure e cantora). 

Pode dizer-se que a maioria dos alunos demonstrava, não ter só apetência para as 

aprendizagens escolares como era razoavelmente participativa. No que respeita ao 
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comportamento, há a sublinhar que alguns alunos tinham alguma dificuldade em se concentrar – 

eram bastante irrequietos e faladores – perturbando, desta forma, o ritmo de trabalho dentro da 

sala de aula. O relacionamento entre os alunos e os adultos era satisfatório, embora houvesse 

dois alunos mais rebeldes que necessitavam de mais atenção. Quanto ao nível de aprendizagem 

verificou-se que nem todos os alunos se encontram no mesmo patamar: se havia um grupo que 

acompanhava satisfatoriamente o programa, apresentando um bom ritmo de trabalho, havia, no 

entanto, um segundo grupo, mais reduzido, que revelava algumas dificuldades. Deste último 

grupo destaca-se quatro alunos, que para além de alguma imaturidade e infantilidade 

apresentavam alguns problemas de linguagem. Um deles estava enquadrado nas medidas do 

Decreto-Lei 3/20083, apresentando atraso de desenvolvimento global, sendo a área mais afetada 

a mental. Esta aluna estava a ser acompanhada pela professora de Educação Especial. Deste 

grupo, destacava-se um aluno, que apresentava algumas dificuldades na área de Português 

devido a alguns problemas de linguagem. Aquando da Reunião Geral os Encarregados de 

Educação mostraram-se recetivos para colaborarem e ajudarem os filhos nas tarefas escolares e 

participarem nas mesmas sempre que solicitados. 

No que diz respeito à ocupação de tempos livres, as atividades favoritas referenciadas pelos 

alunos foram jogar computador, ver televisão, praticar desporto e passear. Sobre problemas de 

saúde/alimentares, na presente turma, os alunos não apresentavam qualquer problema de saúde 

que mereça ser referenciado. Na turma existiam sete alunos que eram subsidiados. No que diz 

respeito ao horário das atividades escolares, o mesmo decorria entre as 9 e as 12 horas e 15 

minutos, e, após a hora de almoço, entre as 14 e as 16 horas e 15 minutos.  

 

Quadro 22. Horário da turma 

 2.ª Feira 3.ª Feira 4.ª Feira 5.ª Feira 6.ª Feira 

 

9h. - 12h.:15m. 

     Inglês Português Matemática Português Matemática 

Português Português Matemática Português Inglês 

Matemática Matemática Português Matemática Português 

 
 

14h. - 
16h.:15m 

Matemática 
Estudo do 

Meio 
Estudo do 

Meio 
Expressões 

Estudo do 
Meio 

Expressões Apoio Estudo Expressões 
O. 

Complementar 
Apoio Estudo 

 

 

                                                           
3 O Decreto-Lei 3/2008 de 7 de janeiro, define os apoios especializados a prestar na educação pré-escolar 
e nos ensinos básico e secundário dos setores público, particular e cooperativo, no sentido de promover a 
igualdade de oportunidades, valorizar a educação e promover a melhoria da qualidade do ensino. 
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O dia e horário definidos para atendimento aos Encarregados de Educação foi a quarta-feira, 

entre as 16 horas e 10 minutos e as 16 horas e 40 minutos. A turma era constituída por alunos 

sem retenções, existindo apenas uma aluna com Necessidades Educativas Especiais, a quem 

foram aplicadas medidas de acordo com o Decreto-Lei 3/2008 de 7 de Janeiro, nomeadamente, 

apoio pedagógico personalizado (art.º 17.º), adequações curriculares individuais (art.º 18.º) e 

adequações no processo de avaliação (art.º 20.º). Esta aluna revelava uma considerável 

imaturidade e um desenvolvimento global abaixo do seu nível etário, manifestando dificuldades 

na aquisição de conteúdos programáticos. As medidas aplicadas e as estratégias pedagógicas-

didáticas centraram-se em tarefas e estratégias reeducativas do desenvolvimento e 

processamento psicolinguístico. O número de alunos limitado permitiu a disponibilização à 

aluna de uma atenção no âmbito de lógicas de ensino-aprendizagem individualizadas. Usufruiu 

do apoio de uma professora de Educação Especial, nas quartas-feiras, entre as 14 horas e as 16 

horas e 10 minutos. O horário esteve sujeito a alterações pontuais de acordo com as 

necessidades da criança apoiada e/ou a realização de algumas atividades do PAA. No contexto 

da turma não existiu nenhum aluno a beneficiar de um Plano de Acompanhamento Pedagógico 

Individual (PAPI).  

No âmbito do planeamento estratégico em relação ao aproveitamento, da avaliação 

diagnóstica das aprendizagens foi possível recolher os indicadores sistematizados no quadro 

seguinte.  

 

Quadro 23. Avaliação diagnóstica das aprendizagens 

 

Quanto a medidas de apoio aos alunos que visam garantir a aquisição, consolidação e 

desenvolvimento das aprendizagens, existiu a aplicação de apoio educativo, apoio ao estudo e 

acompanhamento dos trabalhos para casa. A aplicação destas medidas teve como beneficiária a 

aluna com NEE já referida, tendo beneficiado de apoio educativo nas disciplinas de Português e 

Matemática, apoio ao estudo nas mesmas disciplinas, e, acompanhamento na realização dos 

trabalhos para casa sobre aquelas disciplinas e ainda na disciplina de Estudo do Meio.  

No que diz respeito ao apoio pedagógico a alunos com dificuldades de aprendizagem, foi 

Avaliação 
                                       
Disciplinas 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom Observações 

Português ― 4 13 3  

Matemática 1 (×) 3 7 9 
(×) Aluna 
com NEE 

Estudo do Meio ― 1 9 10 
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facultado, de acordo com as possibilidades, um apoio mais individualizado, intervindo no 

sentido de responsabilizar os respetivos Encarregados de Educação para que, em parceria com a 

professora, pudessem apoiar as crianças a ultrapassá-las e conquistassem o sucesso escolar. De 

um modo geral, pretendeu-se também que as crianças fossem mais autónomas e, neste sentido, 

realizou-se ao longo do ano um trabalho que visou promover um desenvolvimento global dos 

alunos: estimulando o gosto pela aprendizagem; desenvolvendo capacidades e atitudes que 

viabilizem a utilização dos conhecimentos em diversas situações; expandindo o domínio 

progressivo dos meios de expressão e comunicação; e, desenvolvendo o raciocínio e o cálculo 

mental. 

Num exercício sumário de diagnóstico sobre os fatores intervenientes nos processos de 

ensino-aprendizagem, ao nível geral, foi possível identificar como fatores inibidores: a 

dificuldade de atenção/concentração; a falta de métodos de estudo e hábitos de trabalho; a falta 

de autoconfiança e baixa autoestima; a falta de organização; presença de alunos com 

dificuldades de aprendizagem; as carências afetivas e económicas por parte de alguns alunos; e, 

o número de alunos por turma, neste caso, com 20 alunos. Como fatores facilitadores foram 

identificados: a pontualidade e assiduidade da generalidade de alunos da turma; as capacidades 

intelectuais; a recetividade às novas aprendizagens; a curiosidade; a facilidade em estabelecer 

relações empáticas com terceiros; e a situação familiar favorecedora, com pais na generalidade  

A partir dos indicadores de diagnóstico foram definidas as seguintes estratégias de superação 

dos fatores inibidores do ensino-aprendizagem: implementação de atividades de motivação que 

correspondesse sempre que possível aos interesses da criança; concretização de estratégias que 

favorecessem a perceção sobre a finalidade e importância das tarefas a desenvolver; promoção 

de atividades nas quais fosse possível relacionar a tarefa proposta com aprendizagens anteriores; 

dinamização de uma orientação contínua sobre a tarefa para aprendizagem, dando instruções, 

questionando, criando um clima de segurança e apoio; criação de atividades que 

proporcionassem situações para a prática dos conteúdos abordados; desenvolvimento de 

atividades de feedback, recompensando o sucesso, estimulando o aluno a tentar de novo em caso 

de insucesso, detetando dificuldades e reformulando estratégias; estimular a prática sobre tarefas 

em situações e contextos diferenciados, progressivamente mais exigentes e afastados da situação 

original em que se aprendeu. Sintetizando, entendeu-se como pertinente desenvolver 

aprendizagens ativas, significativas, diversificadas, aprendizagens integradas e socializadoras. 

No contexto do conjunto de fatores facilitadores do processo de ensino e aprendizagem, pode 

referir-se o facto de alguns alunos apresentarem um ritmo de trabalho rápido e capacidades de 

aprendizagem e concentração na execução de tarefas individuais. Alguns alunos apresentavam 

alguma autonomia, tal como interesse e motivação para aprender. Existiam sinais sobre espírito 
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de solidariedade e entreajuda entre os alunos, sendo alguns deles muito cooperantes com a 

professora. Existiam no conjunto-turma alguns alunos sociáveis, dóceis, compreensivos e 

colaboradores com aqueles que têm mais problemas. Também foram identificados alguns 

alunos com espírito crítico. Foi possível empreender uma ação pedagógica e afetiva por todos os 

professores envolvidos.  

Passando a observar o planeamento estratégico em relação ao comportamento/saber-estar, 

nomeadamente as normas de conduta na sala de aula e critérios de atuação em caso de 

incumprimento, no início do ano letivo, os alunos em colaboração com o professor, elaboram 

um conjunto de regras que todos deverão cumprir. O não cumprimento destas regras será 

motivo para penalizações. Entre os deveres sublinham-se: o ser assíduo(a) e pontual; entrar e 

sair da sala de aula ordenadamente; sentar-me no respetivo lugar e, em silêncio, preparar o 

material; estar atento(a); pedir a vez para falar, colocando o dedo no ar; trazer sempre o material 

necessário para cada aula; deixar a sala sempre limpa e arrumada; estar sentado(a) com uma 

postura correta durante a aula; respeitar e ser educado(a) para com os(as) professores(as), 

colegas e funcionários; cumprir e fazer cumprir o Regulamento Interno. Em relação aos desvios 

foram identificadas algumas proibições: mastigar pastilhas elásticas; beber água ou comer; ir à 

casa de banho durante as aulas; assobiar, cantar ou fazer outros ruídos estranhos; conversar com 

os colegas durante a aula; danificar o material da sala de aula; trazer para a aula material que 

provoque distrações; deitar lixo para o chão; baloiçar as cadeiras; interromper o(a) professor(a) 

e os colegas; brincar com o material; ter o telemóvel ligado na sala de aula. 

Face ao incumprimento, estavam definidos como critério de atuação: a repreensão ao(à) 

aluno(a) pelo(a) professor(a); a comunicação ao(à) Encarregado(a) de Educação, através da 

caderneta do(a) aluno(a); participação à coordenadora de escola; quando o aluno não se fizesse 

acompanhar do material necessário para a aula pela terceira vez, tal facto deveria ser 

comunicado ao Encarregado de Educação pelo professor, preferencialmente na caderneta do 

aluno ou através de outro meio de registo, a fim de tomar conhecimento de que, se tal 

continuasse a verificar-se, teria efeitos na avaliação e, consequentemente, no aproveitamento do 

aluno, de acordo com os critérios de avaliação. 

Quanto à avaliação diagnóstica sobre o comportamento, saber-estar, foi possível elaborar um 

exercício de sistematização de indicadores. Sobre comportamentos adequados na sala de aula, 

registaram-se: pontualidade e assiduidade; atenção; pedir a vez para falar, levantando o braço; 

apresentar sempre o material necessário para cada aula; e, facilidade para estabelecer relações 

empáticas com terceiros. Contrariamente a estes, observaram-se alguns comportamentos 

inadequados como: falta de atenção/concentração; conversas entre pares paralelas ao trabalho 

sobre conteúdos programáticos; interrupções à professora e colegas; e, transportar para a aula 
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objetos que provocam distrações. Face a estes últimos comportamentos inadequados, foram 

empreendidas medidas no sentido de os inverter, nomeadamente, valorizando o cumprimento 

das regras de funcionamento da Escola, promovendo tarefas que promovessem a educação para 

a cidadania, solicitando um maior envolvimento dos Encarregados de Educação e utilizando 

grelhas de informação sobre comportamento.  

De seguida identificam-se atividades desenvolvidas, integradas no Plano Anual de 

Atividades do Departamento de 1.º Ciclo.  

 
Quadro 24. Atividades integradas no Plano Anual de Atividades - Departamento de 1.º Ciclo 

C
ód

ig
o 

A
ti

vi
da

de
 

Nome da 
atividade 

Articulação  
Descrição Sumária 

Intervenientes  
Data/ 
Local 

 
Recursos e 

meios 
necessários 

 
Conteúdo 

Programático 

PE  
 

Responsáveis 

 
 

Destinatários Objetivo 
Geral Metas 

L 
Receção aos 

alunos 

Acolhimento 
dos novos 

alunos 
N.º3 c) 3.3. 

Receção aos alunos. 
Através de jogos de 

apresentação e 
canções. Visita 

guiada às 
instalações. 

Professores 
Alunos do 1.º, 
2. º, 3.º e 4.º 

anos 

14-09-
2016 

EB do 
Bairro 
da Luz 

Jogos de 
apresentação e 

canções. 

L 
Dia da 

alimentação 

Estudo do Meio: 
hábitos de vida 

saudável 
N.º 3 3.4. Espetada de fruta 

Professores e 
Assistentes 

Operacionais 
Todos os alunos 

17-10-
2016 

Escola 
do 

Bairro 
da Luz 

Ingredientes 
para a 

confeção da 
espetada de 

fruta  
Construção da 

roda dos 
alimentos. 

L 
Magusto escolar 
e celebração do 
São Martinho 

Educação para a 
cidadania: 

 festas, 
convívios e 
tradições 

N.º 3 3.3. 

Os alunos, 
professores e 

assistentes 
operacionais 

mobilizam-se para 
realizar o magusto 
escolar e celebrar o 

São Martinho. 
Haverá o conto da 

lenda de S. 
Martinho, da 

história da Maria 
Castanha e magusto 

no pinhal. 

Professores e 
Assistentes 

Operacionais 
Todos os alunos 

11-11-
2016 

EB do 
Bairro 
da Luz  

Castanhas, 
jogos,  

canções... 

I Festa de Natal 

Educação para a 
cidadania: 
tradições 
culturais 

N.º 3 3.3 

Os alunos, 
professores e 

assistentes 
operacionais 

celebram o Natal 
em conjunto com a 
comunidade local. 

Professores e 
Assistentes 

Operacionais 
Todos os alunos 

16-12-
2016 
Casa 

de 
Saúde 

S. 
Bento 
Menni 
Bairro 
da Luz 

― 

L 
Cantar as 
janeiras 

Educação para a 
cidadania: 
tradições e 
património 

cultural 

Nº. 4 b) 4.3. 

A comunidade 
escolar dinamiza o 
cantar das janeiras 
nas várias turmas 

da escola e em 
algumas 

instituições sociais 
do bairro. 

Professores e 
Assistentes 

Operacionais 
Todos os alunos 

06-01-
2017 

EB do 
Bairro 
da Luz 

Canções e 
instrumentos 

musicais. 

G 
Festejar o 
Carnaval 

Educação para a 
cidadania. 
tradições 

culturais e 
recreativas 

N.º 4 b) 4.3. 

Os alunos, 
professores e 

assistentes 
operacionais 
dinamizam e 

festejam o 

Professores e 
Assistentes 

Operacionais 
Todos os alunos 

EB do 
Bairro 
da Luz  

Canções e 
trajes 

alusivos. 
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Carnaval. 

 
Dia da árvore - 

Primavera a 
florescer 

Descoberta do 
ambiente natural 

N.º 3 4.3. 

Sensibilização para 
a problemática do 

Ambiente e 
necessidade de 

preservar e proteger 
o bem comum. 

Professores, 
Assistentes e 

alunos 

Alunos e 
comunidade 

educativa 

19-03-
2017 

EB do 
Bairro 
da Luz 

Papel de 
cenário e 

tintas. 

G Dia da criança 
Os direitos da 

criança 
N.º 3 3.3. 

Assinalar o Dia da 
Criança com a 
cooperação da 

autarquia ou por 
iniciativa da escola. 

Professores e 
assistentes 

operacionais 
Todos os alunos 

Junho 

EB do 
Bairro 
da Luz 

Transporte. 
Estratégias de 

animação. 

L 
Festa de 

encerramento 
do Ano Letivo 

Educação para a 
cidadania: 

promover o 
convívio 

N.º 3 3.3. 

Convívio entre a 
comunidade escolar 

e despedida dos 
alunos finalistas. 

Professores, 
alunos finalistas 

e Assistentes 
Operacionais 

Comunidade 
Educativa 

Junho  

EB do 
Bairro 
da Luz 

Infra-
estruturas 

pertencentes a 
instituições 

locais. 

G 
Arraial 

hospitaleiro 

Revitalizar 
tradições 
populares 

Parcerias com a 
comunidade 

local 

N.º 3 e 

N.º 4 
3.3. e 
4.3. 

A comunidade 
escolar coopera 

com a direção da 
Casa de Saúde 

Bento Menni na 
animação das festas 

dos Santos 
Populares. 

Professores e 
Assistentes 

Operacionais 

Comunidades 
locais 

Junho 
EB do 
Bairro 
da Luz 

Canções, 
marchas e 

trajes 
populares. 

G, L Natação 
Expressão 

Física e Motora 
N.º 3 3.3. 

Elevar o nível 
funcional das 

capacidades em 
meio aquático; 
desenvolver as 

capacidades básicas 
no meio aquático. 

 

Professores e 
Assistentes 

Operacionais 

Todos os 
alunos/todas as 

escolas 

Ao 
longo 

do ano/ 
Pis-
cinas 
Muni-
cipais 

Transporte da 
Câmara 

Municipal. 

I 
Bibliotecas 
escolares 

Promoção do 
livro e da leitura 

N.º 4 a) e 
N.º 4 b) 

4.3. 

Participação nos 
projetos 

dinamizados pelas 
bibliotecárias do 
Agrupamento;  

Professoras, 
Bibliotecárias e 
Professores do 

1.º Ciclo 

Todos os alunos 
do 1.º Ciclo 

Ao 
longo 

do ano/ 
Todas 

as 
esco-
las, 

além 
das que 
têm já 
temas 

específ
icos 

Transporte 
quando 

solicitado. 

 
Código Atividade: (A) Visita de estudo; (B) Exposições; (C) Colóquios; (D) Outras atividades de divulgação; (E) 
Concursos/Competições; (F) Atividades experimentais; (G) Atividades recreativas; (H) Novas Tecnologias; (I) Parcerias; (J) 

Formação; (L) Outra. 
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CAPÍTULO II – DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE PRÁTICA DE ENSINO 

SUPERVISIONADA 
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2.1. Prática de ensino supervisionada: evidências sobre o processo de ensino e 

aprendizagem  

 
 

A Escola necessita de estar preparada para o constante desafio de inovar com estratégias 

promotoras de sucesso, o que implica uma constante atualização de metodologias e de 

estratégias que possam ir ao encontro das necessidades e expectativas dos alunos, provenientes 

dos mais variados estratos sociais, com experiências de vida singulares e aspirações 

diferenciadas.  

É importante que o professor esteja munido de estratégias motivadoras que possam levar os 

alunos a assumir uma atitude de constante questionamento, assumindo-se como co-construtores 

das suas próprias aprendizagens, numa interação entre os seus saberes e a adaptação aos 

conteúdos e contextos em lecionação, onde se interage com uma heterogeneidade de alunos, 

cada um com as suas singularidades e que, como tal, merecem que sejamos capazes de 

satisfazer as suas necessidades educativas de uma forma bem sucedida e eficaz.  

Não é demais frisar que se pretende que a Escola seja, mais do que nunca, uma comunidade 

de aprendizagem, cuja função é contribuir para o desenvolvimento de cada aluno, sem 

segregação, através de uma seleção social, não podendo, de modo algum, ser encarada como um 

espaço de competitividade. Por conseguinte, a sala de aulas deve ser uma comunidade de 

aprendizagens, uma comunidade criativa, deixando de levar os alunos a pensarem de forma 

competitiva, mas a aceitarem a colaboração e a cooperação entre eles, porquanto a cooperação é 

um meio de trabalho pedagógico, não significando submissão de cada aluno a um coletivo.  

Assim é importante centrarmos a nossa prática profissional nos alunos, tendo sempre 

presente que as competências específicas devem estar concordantes com o perfil de cada aluno, 

assente numa perspetiva pragmática funcional, motivando-os com estratégias aliciantes, tendo 

por objetivo facilitar o desenvolvimento de competências académicas, pessoais e sociais, bem 

como potenciar a sua autonomia, aspetos essenciais à participação numa sociedade de contextos 

de vida.  

Assim, depreende-se que, ao centramos toda a nossa ação no aluno, tal nos encoraja a 

assumir um papel orientador, aprendendo a identificar os seus interesses, talentos e desejos, 

desafiando-nos a descobrir e a explorar os seus interesses e talentos, bem como os seus pontos 

frágeis, de forma a podermos a minimizá-los e a torná-los em pontos fortes. É que, como refere 

Freire (1996, p.23), “ensinar não é transmitir conhecimento mas criar possibilidades para a sua 

produção ou construção”. 



 

42 

É imprescindível que, na nossa prática em contexto escolar, consigamos valorizar um 

conjunto de valores e estratégias baseadas num processo contínuo e dinâmico para que 

possamos resolver os problemas com os quais nos possamos deparar, e para que possamos 

direcionar a nossa intervenção para o aluno. Assim, numa visão ecológica e holística, reforça-se 

ainda mais a ideia de que processo de ensino e aprendizagem se centra no aluno, no pressuposto 

de que a competência não consiste num estado, mas sim num processo, desenvolvido ao longo 

da vida profissional, de forma gradativa e temporal, pelo que a capacidade de mobilizar e 

concretizar com eficiência as diferentes funções que fazem parte da nossa prática profissional se 

revestem de importância fundamental.  

Em suma, o processo de ensino e aprendizagem, ao longo da PES, direcionou-se para o 

desenvolvimento integral e holístico de cada aluno, que se instituiu como um desafio de inovar 

com estratégias promotoras de sucesso. É que a utilização de recursos criativos favorece a 

concentração e estimula a motivação proporcionando aos alunos a aquisição de conhecimentos e 

entusiasmo nas atividades propostas. Assim, deve promover-se um clima favorável ao processo 

de ensino e aprendizagem, de forma a desenvolver o bem-estar afetivo, social e emocional dos 

nossos alunos. É importante construírem-se propostas pedagógicas que contemplem educar, 

cuidar e potenciar ações que auxiliem os alunos na satisfação das suas necessidades presentes 

com reflexos positivos no futuro.  

Neste âmbito, para tornar o processo de ensino e aprendizagem mais motivador, podemos 

recorrer às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), pois, como referem Costa, Peralta 

e Viseu (2007, p.11), as “tecnologias constituem uma referência de primordial importância para 

a pedagogia contemporânea”. As TIC proporcionam uma grande variedade de oportunidades de 

aprendizagem, assumindo-se como uma fonte de motivação para a realização das atividades por 

parte dos alunos, estimulando o seu interesse e atenção, dois fatores essenciais para um bom 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, numa perspetiva construtiva. 

 

2.2. A Prática de ensino supervisionada no contexto do ensino do inglês no 1º CEB 

  

A PES afigura-se como o período final do percurso dos estudantes para a obtenção do 

estatuto que lhes conferirá a habilitação profissional necessária ao exercício da profissão 

docente, independentemente da área específica em que esta venha a ser desenvolvida. Este 

período, orientado para uma formação essencialmente prática, crítica e reflexiva desenvolvida 

num contexto real de ensino, caracteriza-se como um tempo evidente de transição entre a 

realidade do mundo académico e o mundo profissional, no qual o exercício da docência se 
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confronta com situações diversificadas e problemáticas. Assim, a PES significa a transição e a 

integração num quadro diverso de circunstâncias e situações, onde se experiencia a prática 

profissional (cf. Mesquita-Pires, 2007). 

No meu caso, a PES foi realizada na área específica do ensino do Inglês Língua Estrangeira 

no 1º CEB. Referindo brevemente o seu historial, este surgiu em 2011, como oferta de escola, 

de caráter e frequência não obrigatórios. Em 2014, foi publicado pelo Ministério da Educação e 

Ciência o Decreto-Lei n.º 176, legislando o acesso do Inglês Língua Estrangeira a todos os 

alunos que frequentassem a escolaridade obrigatória até ao 3º Ciclo do Ensino Básico, com o 

principal objetivo de colocar em prática os seguintes propósitos:  

(…) uma maior homogeneidade no ensino da língua inglesa no início de cada ciclo, o que 

permite um progresso mais sólido ao longo dos anos, de forma a que, no final do período de 

sete anos consecutivos de ensino obrigatório da língua, seja possível atingir um domínio mais 

exigente e mais harmonizado com os referenciais internacionais existentes (Decreto-Lei n.º 

176/2014, 12 de dezembro de 2014, Preâmbulo, p. 6065).  

Assim sendo, a partir do ano letivo 2015/2016, a Língua Inglesa passou a integrar o currículo 

dos 3º e 4º anos do 1º CEB, sendo o seu ensino e frequência obrigatórios, pelo que foi 

concebido um novo grupo de recrutamento de professores, cujas habilitações seriam específicas 

para lecionar o Inglês Língua Estrangeira ao 1º CEB, resultando na instituição do Mestrado em 

Ensino de Inglês no 1º CEB. O Inglês Língua Estrangeira passou a ter uma carga mínima 

semanal de 2 horas, distribuídas de acordo com a conveniência de cada estabelecimento de 

ensino. Deste modo é primordial que os professores tenham formação específica, para dar 

cumprimento ao preconizado para o ensino do Inglês Língua Estrangeira, desempenhando a 

PES um papel relevante, na qual os futuros docentes adquirem e desenvolvem competências, 

que lhes permitem mobilizar de forma integrada os conhecimentos alcançados nas diversas 

componentes de formação; apropriar-se de métodos e de técnicas relacionadas com o processo 

de ensino e de aprendizagem; aprofundar as competências adquiridas nos domínios científico e 

didáctico-pedagógico, habilitando-se para o exercício da atividade docente. 

De acordo com o Regulamento n.º 618/2016, 29 de junho de 2016, no uso da competência 

prevista na alínea n), do n.º 1, do artigo 40.º dos Estatutos do Instituto Politécnico da Guarda, 

com publicação no Despacho Normativo n.º 48/2008, de 4 de setembro, foi homologado o 

Regulamento da Prática de Ensino Supervisionada dos Cursos de Mestrado Habilitadores à 

Docência do Instituto Politécnico da Guarda. Este regulamento “aplica-se à Prática de Ensino 

Supervisionada (PES), objeto de relatório final, dos ciclos de estudos conducente ao grau de 

mestre dos cursos previstos no Decreto-Lei n.º 79/2014, de 14 de maio, a funcionar na Escola 

Superior de Educação, Comunicação e Desporto”  
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No artigo 9.º do Regulamento n.º 618/2016, 29 de junho de 2016 (p. 20227), estão descritas 

as funções dos estagiários, nomeadamente: 

1 - Conceber o seu plano de formação;  

2 - Prestar o serviço de regência docente, em pelo menos sete sessões, (dias de aula completos), 
do nível de ensino respetivo;  

3 - Assistir, obrigatoriamente, às aulas de regência de outros estagiários do grupo, de acordo 
com o plano de formação; 

 4 - Realizar as outras atividades que constem no plano de formação;  

5 - Participar nas sessões de natureza científica, cultural e pedagógica, realizadas no âmbito da 
PES;  

6 - Participar na planificação, ensino e avaliação das atividades a desenvolver dentro e fora da 
sala de atividades/aula;  

7 - Elaborar o seu dossiê de estágio pedagógico, na perspetiva de suporte ao relatório final de 
estágio;  

8 - Participar nas reuniões com os docentes cooperantes, conforme o horário e calendário 
estipulados;  

9 - Cumprir, no mínimo, 75 % das atribuições previstas (letivas e outras);  

10 - Conceber e redigir o seu relatório final de estágio. 

 

A PES teve lugar numa das escolas protocoladas – Escola Básica do Bairro da Luz 

(Agrupamento de Escolas da Sé - Guarda) -, com uma turma do 4º ano do 1.º Ciclo do Ensino 

Básio (1.º CEB). Decorreu durante o primeiro período do ano letivo 2017/2018, nos meses de 

outubro, novembro e dezembro, cumprindo na totalidade a legislação em vigor. 

Ao longo deste período pretendeu-se a promoção de uma prática pedagógica que fomentasse 

a participação dos alunos e a construção de olhares múltiplos sobre o mundo que os rodeia (cf. 

Mesquita-Pires, 2007), um desafio que se concretizou ao longo da PES, como se documenta 

neste relatório. Assim, procurou-se desenvolver atividades e projetos que dessem resposta às 

necessidades e interesses dos alunos no âmbito do 1.º CEB, a fim de se criarem momentos de 

participação ativa, de partilha de saberes e de cooperação. Teve-se sempre a preocupação de 

promover diversos momentos que conduzissem ao desenvolvimento de experiências de 

aprendizagem diferenciadas e significativas, quer a nível de grupo, quer individualmente, 

enveredando por uma pedagogia que encara a criança como um ser ativo e competente, 

promovendo a sua implicação na planificação, documentação e avaliação do processo de ensino 

e aprendizagem (cf. Mesquita-Pires, 2007). 

Ao longo da PES, a observação foi um fator de relevo, revertendo-se na planificação de todo 

o processo educativo, em conformidade com o conhecimento adquirido acerca da turma com a 

qual ia trabalhar, tendo também em consideração os conteúdos a desenvolver, uma vez que a 

planificação é o alicerce para o estabelecimento de um ambiente motivador, de modo a permitir 
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que aos alunos se desenvolvam e adquiram aprendizagens ativas, significativas e diversificadas. 

Por conseguinte, o plano de aula assume-se como o ponto de partida e a agregação entre o 

conteúdo programático e teórico e a realidade das crianças/alunos, possibilitando o 

desenvolvimento das suas capacidades, habilidades e conhecimentos (cf. Santos, Cardoso & 

Lacerda, 2016). Na senda do que vem sendo dito, como refere Zabalza (2003, pp. 47-48):  

Planificar consiste em converter uma ideia ou um propósito num curso de ação. Prever 

possíveis cursos de ação de um fenómeno e plasmar de algum modo as nossas previsões, 

desejos, aspirações e metas num projeto que seja capaz de representar, dentro do possível, as 

nossas ideias acerca das razões pelas quais desejaríamos conseguir, e como poderíamos levar a 

cabo, um plano para as concretizar. 

Ainda em conformidade com o autor supracitado, a planificação é decisória para o sucesso 

educativo, na medida em que abarca a reflexão de todos os aspetos da ação (cf. Zabalza, 

2003).A planificação de cada aula teve como suporte as caraterísticas dos alunos, a planificação 

do período letivo e as unidades curriculares a lecionar, regendo-se sempre por uma pedagogia 

ativa que contempla a participação dos alunos, como construtores das suas aprendizagens. Deste 

modo, procedeu-se a uma planificação detalhada de cada aula, o que requereu o planeamento de 

uma correta e adequada gestão do tempo, das estratégias e das atividades, de modo a tornar mais 

apelativo e motivador o processo de ensino e aprendizagem. Por conseguinte, registaram-se as 

metas de aprendizagem, os objetivos a atingir, as estratégias de ensino, os recursos utilizados, a 

avaliação e o tempo de duração de cada aula.  

 

2.3. Experiência na prática de ensino supervisionada: desenvolvimento da 

competência linguística e comunicativa através das TIC  

 

Partindo-se ainda do Regulamento n.º 618/2016, 29 de junho de 2016, que contempla a PES 

na Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda, 

foram-nos indicadas as Professoras que desempenhariam as funções de Supervisora e 

Cooperante, tendo como principais funções de coordenação, observação, avaliação, cooperação 

e apoio em todas as atividades planificadas, respetivamente. Deste modo, foram transmitidas as 

informações necessárias ao desenvolvimento do estágio, incluindo as unidades curriculares a 

lecionar, o material que se teria à disposição e de que modo se iriam desenrolar a autoavaliação 

e a heteroavaliação.  

A autoavaliação e a heteroavaliação assumem-se como pontos-chave para o 

desenvolvimento do desempenho docente, uma vez que se associam à nossa própria apreciação 



 

46 

sobre o trabalho desenvolvido, ou seja, é uma forma de podermos refletir na ação, sobre a ação e 

para a ação. Donald Schӧn foi o precursor da prática reflexiva, fundamentando o seu trabalho na 

teoria da investigação de John Dewey, na qual é enfatizada a aprendizagem através do fazer. De 

acordo com este autor, não se pode ensinar ao aluno aquilo que é necessário ele saber, 

afirmando o seguinte: 

Ele tem que enxergar, por si próprio e à sua maneira, as relações entre meios e métodos 

empregados e resultados atingidos. Ninguém mais pode ver por ele, e ele não poderá ver 

apenas ‘falando-se’ a ele, mesmo que o falar correto possa guiar seu olhar e ajudá-lo a ver o 

que ele precisa ver (cf. Dewey, citado por Schön, 2000, p. 25).  

Salienta-se que o professor tem um papel importante na escola reflexiva, cabendo-lhe, antes 

de mais, ajudar a interpretar e a refletir sobre as melhores soluções para as dificuldades e para os 

problemas que vão surgindo. Segundo Alarcão (2000, p. 17), é importante que a escola seja 

reflexiva e se realize “num espírito de pesquisa em que os atores individuais se integram no 

colectivo, empenhados na melhoria da qualidade, numa atitude de investigação/ação”. 

No decorrer destes pressupostos, referencio Schön (1987) que é um defensor de uma 

atividade profissional sediada no seguinte: 

saber-fazer sólido, teórico e prático, inteligente e criativo que permite ao profissional agir em 

contextos instáveis, indeterminados e complexos, caracterizados por zonas de indefinição que 

cada situação fazem uma novidade a exigir, uma reflexão e uma atenção dialogante com a 

própria realidade que lhe fala (back-talk). (cf. Schön, 1987, cit. por Alarcão, 1996, p.11).  

Assim, enfatiza-se a importância do desenvolvimento holístico do professor (competências 

profissional e pessoal), na promoção de um conjunto de capacidades, conhecimentos, técnicas, 

atitudes e valores, ligados não só ao processo de ensino e aprendizagem, mas também ao 

sistema institucional e ao próprio desenvolvimento humano, que metaforicamente, segundo Sá-

Chaves (2000, p. 44), se assemelha a um “comboio em andamento”. Tal como o comboio 

também o nosso conhecimento surge por etapas, como as carruagens; tal como ele também nós 

passamos por vários contextos, ano após ano, e connosco transportamos alegrias e angústias, 

mas sempre com uma meta chegarmos ao cais, o sucesso dos nossos alunos, com a certeza que 

valeu a pena esta viagem.  

Esta metáfora vem ao encontro das sete dimensões preconizadas por Shulman (1987, cit. 

por Sá-Chaves, 2000, p. 46), pois cada carruagem equivale a uma dimensão e sem elas a 

locomotiva não tem qualquer utilidade. Assim, destacam-se:  

O conhecimento de conteúdo, conhecimento do curriculum, conhecimento pedagógico geral, 

conhecimento pedagógico de conteúdo, conhecimento dos contextos, conhecimento dos 
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aprendentes e das suas características e o conhecimento dos objectivos, fins e valores 

educacionais.  

Desta feita, devemos não só conhecer os conteúdos, mas também onde e quando, como e 

porquê e como os devemos aplicar na sala de aula, em situações concretas, o que implica saber-

se escutar e saber concretizar e adaptar esses mesmos conhecimentos curriculares ao perfil dos 

alunos.     

 Freema Elbaz (1988, cit. por Sá-Chaves, 2000, p. 47) acrescenta outra dimensão que é “o 

conhecimento de si próprio”, que implica, de nossa parte, a possibilidade de podermos 

“identificar, conhecer e controlar conscientemente as múltiplas dimensões inerentes ao acto 

pedagógico”. Este conhecimento pedagógico é constituído por um conjunto de saberes 

transversais e interdisciplinares que incluem estratégias de planificação e avaliação, tal como a 

adaptação de estratégias pedagógico-didáticas, cujas representações, providas dos contextos 

vivenciais de cada aluno, vão determinar as significações que cada um atribui aos conteúdos 

apresentados pelo professor. 

Sá-Chaves (1997) propõe, para que haja o desenvolvimento positivo na dimensão humana e 

profissional no professor, uma análise de competências de ensino, que cada profissional de 

educação deve possuir, tais como: capacidades, habilidades, destrezas e técnicas. Estes 

princípios sobre as meta-competências do professor situam-nos muito para além de uma relação 

assente em conteúdos científicos, sobretudo, num quadro de referências que configuram a nossa 

ipseidade e responsabilidade relativamente aos alunos. Sá-Chaves (1997, p. 54) diz que a 

“passagem do saber ao saber fazer” implica que cada um de nós tenha “exercício prático da 

profissão”, uma vez que são estes que determinam os contornos do conhecimento profissional. 

Por conseguinte, o conhecimento profissional tem uma natureza compósita e integrada que se 

traduz, ainda na opinião das autoras referidas, “numa matriz multi e interdimensional”. Assim, a 

reflexão sobre a ação ajuda a desenvolver competências reflexivas, como se fosse uma 

fotografia, que se assumem como verdadeiros “espelhos”, partindo do pensamento de Schon (cf. 

Sá-Chaves, 1997). Porém, estes “espelhos” não são sinónimos de sentimentos altruístas, mas 

sim espaços de reflexão, estimuladores de sentidos. Por outro lado, não nos podemos esquecer 

de que os espelhos refletem o belo e o feio, que pode ser corrigido quando espelhado.   

Todo este processo reflexivo levou à consciencialização sobre o percurso efetuado ao longo 

da PES, permitindo estabelecer um balanço das atividades e alcançar a responsabilização e o 

empenho necessários ao sucesso do processo de ensino e aprendizagem. Por conseguinte e para 

que se pudesse integrar e ter uma visão inicial da turma e dos métodos utilizados pela professora 

de Inglês, assistiu-se a duas aulas lecionadas pela mesma, cujo resultado foi o conhecimento de 
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informações extramente úteis à prática docente. A observação de aulas possibilitou a adaptação 

aos recursos disponíveis e à turma, tendo em conta o contexto, sendo possível reter informações 

relevantes acerca das necessidades e das capacidades globais dos alunos. Interagir, desenvolver 

competências, saber escutar e saber expor pelas palavras o que se pretendia ensinar assumiram-

se como qualidades que não foram esquecidas durante a prática lectiva, pois a escola é o lugar 

onde todos aprendem e crescem e ninguém aprende no lugar do outro. 

No que concerne ao número de aulas lecionadas e assistidas, somaram um total de 7, 

ordenadas conforme se pode observar no Quadro 25. 

 

Quadro 25. Aulas lecionadas e assistidas 
Aulas 

assistidas 
Professora de 

Inglês  

Datas das aulas assistidas Aulas lecionadas Datas das aulas lecionadas 

2 
12 de outubro de 2017 
17 de outubro de 2017 

7 

16 de novembro de 2017 
21 de novembro de 2017 
23 de novembro de 2017 
28 de novembro de 2017 
30 de novembro de 2017 
5 de dezembro de 2017 
7 de dezembro de 2017 

Fonte própria 

 

Em relação ao horário semanal, as aulas de Inglês da turma do 4º ano eram de 60 

minutos e estavam distribuídas como representado no Quadro 26. 

 
Quadro 26. Horário semanal de Inglês da turma do 4.º ano 

Horas  Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-
feira 

14.00    14.00  
15.30  15.30    
Fonte própria 

Tal como já referido anteriormente, a planificação assume-se como um instrumento 

deveras fundamental para a prática pedagógica, uma vez que contribui para o sucesso do 

processo de ensino e aprendizagem, possibilitando-me prever o que poderá ser e ocorrer em 

cada aula, o que implicou a definição de objetivos, conteúdos, experiências de aprendizagem e a 

avaliação dessas experiências.  

Neste sentido, como docente, sabe-se que a planificação atempada das aulas se assume 

como um grande suporte para a prática pedagógica, sendo uma imprescindível ferramenta de 

trabalho, garantindo a consecução e a organização das aulas. Para a Escola Básica do Bairro da 
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Luz, o modelo de planificação foi elaborado com o consenso de todas as intervenientes, tendo 

resultado num plano de leitura fácil, conciso e explícito, onde constam os tópicos necessários. 

Uma vez que se trata do ensino do Inglês Língua Estrangeira, as planificações foram escritas em 

Inglês, tendo sido elaborada uma Planificação para cada aula a partir de uma mais geral, na qual 

constava a(s) unidade(s) que iriamos lecionar e todos os conteúdos, metas e objetivos a alcançar. 

De realçar que, antes de cada aula, cada planificação era apurada e corrigida, caso necessário, 

pelas professoras Supervisora e Cooperante que, assim, se tinham um conhecimento prévio da 

organização dos conteúdos a serem lecionados e das estratégias a implementar. 

Ressalvo que se aplicou na prática profissional o aprendido durante o Mestrado em Ensino 

do Inglês no 1º CEB, a fim de se obter os melhores resultados no processo de ensino e 

aprendizagem. Importa igualmente referir que, ao longo da PES, era realizada no terminus de 

cada aula uma reflexão alicerçada na prática aplicada, onde se descreviam as atividades e se 

fazia referência aos pontos fracos e aos pontos fortes encontrados. Nesta reflexão procurou-se 

encontrar soluções que possibilitassem otimizar o trabalho desenvolvido com a turma, 

atendendo sempre ao facto de que o mais importante eram os interesses dos alunos, o que 

implicou que estes fossem tidos como o centro da ação educativa, procurando sempre 

desenvolver a evolução das aprendizagens desenvolvidas. 

Considerando a importância que a reflexão assume para a construção ou reconstrução do 

conhecimento, parece de extrema importância e pertinência fazer-se uma retrospetiva sobre as 

atividades realizadas no 1.º CEB, no contexto da PES. O desenvolvimento da PES possibilitou 

construir conhecimentos acerca da prática educativa desenvolvida no contexto do 1.º CEB, mais 

especificamente no ensino do Inglês. Constatou-se que uma ação educativa sustentada numa 

aprendizagem ativa proporciona aos alunos aprendizagens mais significativas, o que esteve 

sempre presente ao longo do processo de ensino e aprendizagem, assumindo-se como um meio 

favorecedor da construção de novos saberes. 

 

2.4. Uso das TIC na planificação 

 

Explorar o uso das TIC nas aulas fez parte da planificação para este estágio desde o início. 

Por experiência prévia, já se sabia que o uso das mesmas tem resultados positivos. Há estudos 

que provam isto mesmo (cf. Imbérnom, 2010; Moran, Massetto & Behrens 2012), mas na 

prática há sempre riscos, principalmente tendo em conta que um estágio é um ambiente atípico 

na sala de aulas. Apesar de os recursos serem limitados, a sala de aula tinha computador, 

internet e retroprojetor, mas não tinha quadro interativo. 
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Figura 5. Sala de aula da Turma (fonte própria) 

 

 

Uma das estratégias utilizadas consistiu em pequenos vídeos interativos no início de cada 

aula para introduzir um novo tema e fazer de elo de ligação entre aulas. Estes vídeos continham 

canções ou lengalengas que incitavam, com a ajuda da professora a participação oral e física dos 

alunos. Um exemplo é a canção intitulada head, shoulders, knees and toes que a seguir se 

apresenta.  

Figura 6. Song ChuChu TV (Fonte: https://www.google.pt/) 
 

 
 
        
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.  
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.  
And eyes and ears and mouth and mouth and nose.  
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes.…  
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. 
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. 
And eyes and ears and mouth and mouth and nose. 
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes. 
March, march, march. 
Let us all march. 
March, march, march. 
Get your body charge! 
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. 
Head, shoulders, knees and toes. 
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And eyes and ears and mouth and nose. 
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. 
Jump, jump, jump. 
Let's all jump. 
Jump, jump, jump. 
Make your muscle pump! 
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. 
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. 
And eyes and ears and ears and mouth and nose. 
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. 
Punch, punch, punch. 
Let's all punch. 
Punch, punch, punch. 
Have a hurty munch. 

Os alunos não só cantavam como tinham que fazer gestos a imitar o vídeo reproduzido no 

retroprojetor. A escolha da música e do vídeo teve que ser adequada à idade dos alunos, o que, 

por vezes, dificulta a sua escolha. Foi necessário fazer alguma investigação para descobrir um 

vídeo que cativasse e motivasse os alunos a participar nesta atividade. Algo muito infantil, nesta 

faixa etária, seria descartado pelos alunos imediatamente. Também foi necessário ter-se cuidado 

com a duração dos vídeos. Por experiência e como se pôde comprovar no estágio, vídeos com 

mais de 3 minutos podem tornar-se demasiado longos e os alunos perdem interesse pelos 

mesmos. Isto resulta imediatamente num ponto de distração que pode transformar a experiência 

de positiva para negativa de forma imediata. Captar e manter a atenção e concentração dos 

alunos foi o objetivo secundário, porque o objetivo principal consistiu na compreensão do aluno 

sobre o conteúdo lecionado. Neste caso, o alvo pretendido era a junção destes dois elementos 

para obtenção de resultados tangíveis. 

A ligação aos temas que fazem parte do programa escolar é algo que não pode ser ignorado 

nesta fase e exige algum cuidado pela parte do professor. Também limita a escolha de material, 

mas tendo em conta esta máxima foi notório logo na primeira aula que este tipo de abordagem é 

muito bem recebida por parte dos alunos, revelando que a parte lúdica pode estar em harmonia 

com a parte teórica.  

Logo na primeira aula, usou-se um pequeno vídeo com uma canção que envolvia gestos e 

também algum movimento, de modo a que os alunos deixarem de estar sentados no seu lugar de 

sempre e se movimentarem na aula. Foi notório perceber que nestas idades tudo o que é físico é 

recebido com ânimo. A estratégia resultou, apesar da estranheza por parte dos alunos. Não 

estavam habituados a este tipo de abordagem, tendo estes apelidado a professora de “Super 

Teacher”. Ao indagar-se os alunos sobre o motivo de tal denominação, a resposta recebida foi 

que não tinham aulas com professoras que cantassem ou dançassem para dar matéria. 
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Dando-se continuidade a esta linha de utilização das TIC, outa inovação foi digitalizar os 

trabalhos do manual e reproduzi-los com ajuda do retroprojetor no quadro e os alunos faziam a 

correção sobre a imagem projetada. A matéria faz parte do programa, assim como o manual e, 

apesar de em outros casos se ter usado material de elaboração própria, neste caso foi utilizado o 

manual para mostrar aos alunos que o manual pode ser utilizado de formas diferentes e 

dinâmicas. 

 

Figura 7. Exercícios para correção projetada no quadro. 
 

 
 
 
Unit 2- Our body 
Can or Can't 

 
Write can or can't. 

swim but he climb a tree. 

ride a bicycle. 
use a computer. 

o a) Alex can't drive a car. 

o b) Rob and Paul can play basketball. 

o c
) The 
little bird 
can't fly. 

' d) 
Steve can 
read and 
write. 

' e) 
Tom can 
rollerskat
e. 

O

rder the words. 
 

 

Fonte: retirado do 
manual do aluno. 

 

 

O objetivo desta 

correção consistiu 
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em levar os alunos a movimentarem-se e a interagirem uns comos outros e com a professora. A 

estratégia utilizada foi levantar e sentar da cadeira, repetir oralmente o que está projetado. Em 

termos gerais, esta estratégia permitiu “fugir” às aulas “tradicionais”. Todavia, importa referir 

que isto pode acarretar riscos de insucesso por parte do professor, uma vez que há sempre 

alguma ansiedade cada vez que é utilizada uma nova estratégia, mas novamente a resposta dos 

alunos foi fantástica. A participação aumentou e todos queriam fazer parte da experiência. 

Os pequenos vídeos passaram a fazer parte da aula, principalmente quando um novo tema 

era introduzido na aula, assim como os trabalhos passaram a ser corrigidos no quadro com ajuda 

da reprodução de imagem. Estas duas estratégias, aliadas à atividade do jogo “freeze” e do 

espaço para o “yoga time” no início da aula, dinamizaram a aula de uma forma em que a 

interação alunos/professora passou da estranheza inicial para algo como normal já na terceira 

aula. Esta nova estratégia teve a ver com a utilização de materiais próprios, adaptados ao tema e 

também a utilização de jogos. Um exemplo é o jogo das diferenças, mas feito com ajuda das 

TIC. Mais uma vez a limitação de material é determinante e tem de haver uma adaptação das 

estratégias ao material disponível. Na falta de um computador por aluno ou pelo grupo de 

ligações em rede dentro da turma, ou mesmo telemóveis com a mesma aplicação, implicou que 

se limitassem as ferramentas de trabalho que se tinham disponíveis. Mesmo com estas 

limitações, foi possível fazer-se algo diferente e testar-se mais uma vez o quanto é positivo 

utilizar materiais adaptados a tecnologia na sala de aula. 

O Jogo das diferenças, feito em papel, mas projetado no quadro para que os alunos à vez 

pudessem resolver foi recebido com muita satisfação pelos mesmos. 

 

Figura 8. Jogo das diferenças 

 

                           Fonte: Material da professora 
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Figura 9. Jogo das diferenças 

 

Fonte: Material da professora 

A projeção de imagens e de jogos passou a fazer parte das aulas, os alunos saíam dos seus 

lugares para irem ao quadro apontar, corrigir ou simplesmente repetir, passando a ser uma parte 

determinante das aulas. 

 

Figura 10. Body Parts 

 

    Fonte: Material da professora 

 

Uma das principais conclusões retiradas deste processo é que os alunos abraçaram as TIC 

como algo normal do seu dia-a-dia, a estranheza inicial foi logo suplantada pela adesão coletiva 

por este tipo de estratégia. Não só funcionou didaticamente, com a assimilação de conteúdos 

muito mais agilizada por parte dos alunos, como também se verificou que a sua atenção 

aumentou e os períodos de distração diminuíram. A empatia criada por este tipo de estratégias 

foi notória. O professor passou a “falar a mesma” língua que os alunos, utilizando as TIC fora 

do seu tempo lúdico. 
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A seguir descreve-se cada uma das aulas lecionadas, tendo em conta as atividades e 

estratégias utilizadas, referindo-se, desde já que a planificação foi cumprida dentro do tempo 

definido e os objetivos propostos para cada aula foram atingidos.  

 

Primeira aula - Our body: I can; I can´t     

 

A primeira aula teve lugar no dia 16 de novembro de 2017, cuja planificação se encontra em 

anexo 1. Em relação à comunicação de conhecimentos disciplinares/conteúdos de forma clara e 

objetiva, a aula decorreu normalmente e os conteúdos foram introduzidos de forma que os 

alunos os percebessem intuitivamente. Sobre a utilização de conhecimento das TIC como 

instrumentos educativos, utilizaram-se imagens e um pequeno filme didáticos de acordo com o 

tema. Ajudaram a tornar a aula mais descontraída e à assimilação dos conteúdos de forma 

lúdica. Como refere Ponte (2002, p. 2):  

As tecnologias constituem tanto um meio fundamental de acesso à informação (Internet, bases 

de dados) como um instrumento de transformação da informação e de produção de nova 

informação (seja ela expressa através de texto, imagem, som, dados, modelos matemáticos ou 

documentos multimédia e hipermédia). 

Deste modo, e tendo em conta a relação que os alunos têm com as TIC que dispõem no seu 

quotidiano, tornou-se inevitável incluí-las tornar as aulas ainda mais motivadoras. O recurso às 

TIC, para além da sua componente lúdica, permitiu-me ir ao encontro das aprendizagens dos 

alunos, tendo sido esta uma forma de alcançar os objetivos definidos para a aula.  

Nesta aula, realizou-se um trabalho individual com exercícios no manual e também outros 

através da oralidade, de perfil colaborativo, no qual toda a turma participou. Estes exercícios 

foram feitos com perguntas e respostas e também com a aprendizagem e repetição de uma 

canção. Utilizou-se o manual, imagens e também um vídeo online de forma a dinamizar e 

motivar os alunos com as diferentes atividades. A participação dos alunos foi entendida como 

fundamental sendo realizados vários exercícios, com perguntas e respostas e canções de forma 

que toda a turma pudesse participar. Uma das estratégias mobilizadas em termos de 

comportamento foi um jogo inventado que servia de forma que os alunos estivessem atentos e 

também para ajudar a parte comportamental. Nesta aula em particular, um dos reforços 

positivos utilizado foi o vídeo no fim da aula e a atribuição de pontos no jogo freeze.  

Sintetizando, com a utilização de algumas estratégias, como o jogo, a atribuição de pontos e 

as chamadas de atenção, a aula decorreu melhor do que o esperado em termos comportamentais.  
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Segunda aula – What can I do? Sports and actions 

 

A segunda aula decorreu no dia 21 de novembro de 2017 (cf. Anexo 2). Utilizou-se um 

listening retirado do manual, que ajudou a dar uma dinâmica diferente à aula, utilizando este 

recurso, verificou-se a compreensão oral da Língua Inglesa pelo aluno. Estes ouviram duas 

músicas sobre o tema e escolheram a que gostaram mais. As tarefas foram executadas de acordo 

com o plano pré-estabelecido, foram acrescentados alguns exercícios orais, para rever matéria 

do ano anterior e nos quais os alunos revelaram ter algumas dificuldades. 

Os exercícios foram feitos com perguntas e respostas com recurso a matérias executados pela 

docente (flashcards) e também com a aprendizagem e repetição de uma canção. Utilizou-se o 

manual, imagens, dois vídeos online e um “listening” de forma a dinamizar e motivar os alunos 

com as diferentes atividades. A participação dos alunos foi fundamental, tendo sido feitos vários 

exercícios, com perguntas e respostas pessoais e canções de forma que toda a turma pudesse 

participar. Uma das estratégias utilizadas em termos de comportamento foi um jogo inventado 

que servia de forma que os alunos estivessem atentos e também enquadrar a dimensão 

comportamental. No início da aula realizou-se um novo jogo, “yoga time”, que também resultou 

de forma positiva e respeitava os conteúdos da aula. Nesta aula em particular, um dos reforços 

positivos utilizados foram dois filmes e deixar a cargo dos alunos a escolha da música, o jogo 

“freeze” e o jogo “ioga time”. 

A utilização de diferentes recursos (listening, speaking), o jogo, a atribuição de pontos e as 

chamadas de atenção, a aula em termos comportamentais decorreu melhor do que esperado. A 

segunda aula pôde ser avaliada como muito positiva e dinâmica. Os alunos expuseram 

indicadores de satisfação sobre os jogos e ficaram motivados.  

 

Terceira aula – Our body: I can; I can´t; Sports and activities 

 

No que se refere à terceira aula, que teve lugar no dia 23 de novembro de 2017 (cf. Anexo 3), 

esta decorreu normalmente e os conteúdos foram introduzidos de forma que os alunos os 

percebessem intuitivamente. Utilizou-se um pequeno filme sobre o “can, can´t” e cantado pelos 

alunos. O vídeo apesar de ser didático e estar inseridos no tema, ajudou a tornar a aula mais 

descontraída, uma vez que os alunos perceberam a canção e repetiram sem grande dificuldade.  

Nesta aula foi feito trabalho individual com exercícios no manual e também orais, sob a 

lógica de trabalho colaborativo no qual toda a turma participou com um role-play desenvolvido 
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oralmente. Estes exercícios foram implementados com perguntas e respostas e também com a 

aprendizagem e repetição de uma canção. Nesta aula, foi utilizado o manual, imagens e também 

um vídeo online de forma a dinamizar e motivar os alunos com as diferentes atividades. A 

participação dos alunos foi entendida como fundamental, tendo sido realizados vários 

exercícios, com perguntas e respostas e canções de forma que toda a turma pudesse participar. 

Uma das estratégias utilizadas para socializar no sentido da adoção de comportamentos 

socialmente adequados foi a implementação de um jogo inventado que servia de forma que os 

alunos estivessem atentos e interagissem de forma organizada. O role-play também foi positivo 

porque todos puderam participar e não houve momentos com pausas excessivas que levassem a 

distrações. Nesta aula em particular, um dos reforços positivos foi a utilização de vídeos no fim 

da aula, o próprio role-play e a atribuição de pontos no jogo “freeze”. Novamente os dois jogos, 

no início e ao longo da aula, foram positivos, funcionando a motivação e o envolvimento como 

estratégias de controlo comportamental. 

 

Quarta aula - Food; I like, I love 

 

A quarta aula decorreu no dia 28 de novembro de 2017 (cf. Anexo 4), tendo-se recorrido a 

imagens e a um pequeno filme, que além de serem didáticos e estarem inseridos no tema, 

ajudaram a tornar a aula mais descontraída e os conteúdos a serem assimilados de uma forma 

mais lúdica. Nesta aula, foi feito trabalho individual com exercícios no manual e também orais, 

e trabalho colaborativo no qual toda a turma participou oralmente. Estes exercícios foram feitos 

com perguntas e respostas e também com a aprendizagem e repetição de uma canção. A 

correção o trabalho foi feito no quadro com recurso a imagens projetadas. 

Nesta aula utilizou-se o manual, imagens, um cartaz com a roda dos alimentos e também um 

vídeo online de forma a dinamizar e motivar os alunos com as diferentes atividades. A 

participação dos alunos foi mais uma vez observada como fundamental, tendo sido 

implementados vários exercícios, com perguntas e respostas, diálogos e canções de forma que 

toda a turma pudesse participar. Uma das estratégias foi sempre realizar tarefas variadas ao 

longo da aula, para motivar os alunos. Um dos recursos foi o diálogo entre os alunos, com um 

jogo de perguntas e respostas. A apresentação de vídeos e material multimédia permitiu receber 

feedbacks muito positivas, em termos de atenção e de melhorias comportamentais por parte dos 

alunos. 
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Quinta aula – Food; I like, I love; I like, I don´t like 

 

A quinta aula teve lugar no dia 30 de novembro de 2017 (cf. Anexo 5). Foram realizados 

trabalhos de grupo com recurso a material distribuído, através de recortes e colagens, tendo sido 

colaborativos e contado com a participação de toda a turma. A participação dos alunos 

continuou a ser classificada como fundamental, tendo o trabalho sido essencialmente prático, 

pondo em prática conhecimentos obtidos nas aulas anteriores. Houve uma continuação das 

estratégias utilizadas nas aulas anteriores, não tendo as mesmas se revelado igualmente eficazes. 

Nesta aula em particular um dos reforços positivos foi o próprio resultado do trabalho realizado, 

uma vez que foi programada a sua exposição posterior. 

Todos os conteúdos foram desenvolvidos. Ao nível comportamental esta aula não decorreu 

tão bem como as anteriores, talvez devido ao perfil da tarefa central. Apesar dos problemas de 

comportamento e dos esforços para os controlar, o resultado final foi positivo e o trabalho feito 

pelos alunos pôde ser avaliado como bastante positivo. 

 

Sexta aula – Food; I like, I love, I prefer; I like, I don´t like 

 

A sexta aula ocorreu no dia 5 de dezembro de 2017 (cf. Anexo 6). A correção dos trabalhos 

foi feita com a apoio do retroprojetor e no final da aula foi mostrado um vídeo com as 

expressões “yes, I do; no I don´t”. Mais uma vez verificou-se que estes recursos funcionam 

muito bem ao nível didático e comportamental. Acrescentaram-se explicações pontuais a 

questões colocadas pelos alunos. Nesta aula foi feito um “role-playing” mais longo para testar 

os conhecimentos dos alunos. Os recursos utilizados foram o manual e um pequeno filme 

apresentado no final. Mais uma vez a participação dos alunos foi fundamental, tendo sido 

realizados vários exercícios com perguntas, respostas e canções, de forma que toda a turma 

pudesse participar. Aqui não foi tão fácil controlar o comportamento dos alunos, o que motivou 

intervenções mais assertivas. Como nas outras aulas, sempre que possível e necessário, o 

reforço positivo foi utilizado. 

Sintetizando, todos os conteúdos foram desenvolvidos, apesar do agravamento dos 

problemas comportamentais em relação às aulas anteriores. Como o comportamento tem sido 

uma questão relevante desde a primeira aula no grupo-turma, nesta aula procurou-se modificar a 

estratégia de intervenção pedagógica. Responsabilizou-se um aluno pela implementação do 

jogo, “yoga time”. Esta estratégia não resultou porque os restantes alunos ficaram distraídos. 
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Alguns dos jogos também já não são tão bem aceites como nas últimas aulas. Apesar dos 

conteúdos terem sido trabalhados como planificado, ao nível comportamental foi a aula em que 

se observou a presença de mais indicadores negativos sobre este. 

 

Sétima aula – Food; I like, I love, I prefer; I like, I don´t like; Healthy, unhealthy 

eating; Breakfast, Lunch, Dinner 

 

A sétima e última aula decorreu no dia 7 de dezembro de 2017 (cf. Anexo 7). A correção dos 

trabalhos foi feita com o auxílio do retroprojetor e no final da aula foi exposto um vídeo. Mais 

uma vez se verificou que estes recursos funcionam ao nível didático e comportamental. 

Realizou-se um jogo sobre diferenças que teve um resultado muito positivo. Foram entregues 

diferentes “flashcards” que deram uma dinâmica mais animada à aula e que serviu para aferir os 

conhecimentos dos alunos. Os recursos utilizados nesta aula foram fichas com um jogo, 

“flashcards”, assim como um pequeno filme apresentado no final. A participação dos alunos foi 

sempre entendida como fundamental. Nesta aula foram empreendidos vários exercícios com 

perguntas, respostas e canções, de forma que toda a turma pudesse participar. O controlo sobre o 

comportamento dos alunos exigiu uma maior assertividade comparativamente às primeiras 

aulas. Como nas outras aulas, sempre que possível e necessário o reforço positivo foi utilizado.  

Ao nível do comportamento dos alunos, manifestou-se uma dimensão relevante da 

intervenção pedagógica desde a primeira aula. Face aos desafios associados a este, desde o 

primeiro contacto procurou-se criar estratégias que permitissem evitar e corrigir os desvios. Os 

jogos implementados inicialmente deixaram progressivamente de envolver os alunos, reduzindo 

o seu potencial educativo e exigindo uma reformulação das estratégias. Apesar de se conseguir 

trabalhar os conteúdos previstos, a nível comportamental revelou-se a necessidade de desenhar 

novas abordagens de interação com o grupo-turma. 

Importa referir que, em todas as aulas, em conformidade com os temas da planificação anual 

(programa), tentou-se utilizar o computador o mais possível, até para corrigir os trabalhos 

propostos pelo manual. Assim, tal como já referido anteriormente, digitalizaram-se as páginas 

do manual, o que era projetado na aula para que os alunos pudessem fazer a correção nessa 

projeção no quadro. Para além disso, facultavam-se um ou dois vídeos, com vocabulário ou 

canções sobre os conteúdos que eram lecionados, Recorreu-se igualmente a realia e flashcards, 

elaborados para o efeito. 
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CAPÍTULO III - ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
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3.1. A construção de competências polissémicas no ensino-aprendizagem de Língua 

Estrangeira e das Tecnologias de Informação e Comunicação: a disciplina de Inglês no 1.º 

CEB 

A evolução das sociedades dinamiza a emergência de novas exigências, colocando diversos 

desafios à escola. Em Portugal, neste contexto complexo, reconhece-se através de documentos 

curriculares oficiais a utilização do termo competência. Como se pode perceber no Decreto-Lei 

n.º 6/2001, que estabelece a reorganização curricular no ensino básico, o currículo nacional é 

perspetivado como “o conjunto de aprendizagens e competências, integrando os conhecimentos, 

as capacidades e as atitudes e os valores a desenvolver pelos alunos ao longo do ensino básico” 

(Artigo 2.º, n.º 1). De acordo com o preâmbulo deste Decreto-Lei, a educação de base, onde se 

integra a expressão escrita, é percebida como a génese de um processo intenso (de educação) e 

extenso (ao longo da vida), pelo que é assumida como fundamental o esclarecimento das 

exigências associadas às aprendizagens “cruciais e aos modos como as mesmas se processam”.  

Quando se faz referência a aprendizagens essenciais e à necessidade da sua maior qualidade, 

é induzido necessariamente o conceito de competências, uma vez que se indica a exigência de 

uma série de aptidões a desenvolver. Segundo Short (1985), poucas foram as questões em 

educação que recentemente levantaram maior controvérsia do que o conceito de competência. 

Para além dos diversos significados associados a este conceito, desde o desempenho, o skill 

cognitivo, ou a qualidade ou estado de ser de uma pessoa, é possível identificar algumas 

caraterísticas associadas ao conceito de competência que é utilizado nos normativos curriculares 

portugueses, nomeadamente a ação, uma situação com um certo nível de complexidade e 

integração. Ação, uma vez que ao fazer-se referência a um saber em uso, de um processo de 

ativação de recursos perante uma situação, está subjacente necessariamente um ato de agir. 

Situação com um certo nível de complexidade pois é face à possibilidade de tomar decisões 

satisfatórias e eficazes, perante uma situação concreta que faz sentido falar em competência.  

É evidente que os recursos não são ativados no abstrato, mas face a uma determinada 

situação. Neste sentido, pode afirmar-se que escrever é uma competência essencial que não é 

focada como algo a mobilizar em situações rotineiras, em que apenas se solicita a repetição do 

que já se fez, mas antes em casos em que é preciso decidir de forma consciente que recursos se 

devem disponibilizar. Por último, integração, uma vez que os recursos a ativar envolvem 

componentes de natureza distinta, nomeadamente conhecimentos, capacidades e atitudes. Desta 

forma, não se trata de adicionar componentes distintos, mas antes orientar uma perspetiva 

holística da atividade intelectual, ou seja, perspetivar a atividade desenvolvida pelo aluno como 

um todo e não apenas o somatório de partes.   
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Perrenoud (1999) refere-se ao conceito de competência apelidando-o de “invenção bem 

temperada”, pretendendo significar que perante uma situação nova aquilo que se faz em 

primeiro lugar é estabelecer uma analogia com outras situações anteriores já conhecidas. 

Segundo o mesmo autor, de seguida os indivíduos mobilizam recursos idênticos ao que fizeram 

antes, embora isto não seja suficiente, pois se a situação é nova, com certeza transporta algo de 

diferente em relação à anterior. É aqui se abre um espaço dinâmico no sentido em que mobiliza 

a criatividade, testando a capacidade de resposta às situações, mas especificamente naquilo que 

elas têm de singular e distinto quando comparadas com as já conhecidas.   

 A linguagem escrita é um meio privilegiado de comunicação para o homem, que observada 

como forma de atividade comunicativa humana, é um processo social, consciente e intencional. 

Segundo Ribas & Camps (1993), Camps (1993) e Dolz & Schneuwly (2010) Possibilita a 

transmissão de pensamentos, desejos, experiências, entre outros, por meio da formação de 

mensagens, cujo principal intuito é o de alcançar um objetivo determinado através da 

comunicação linguística. Neste sentido, a escrita é uma das múltiplas formas de atividades 

humanas orientadas pela conceção de objetivos (Austin, 1962), ou seja, os indivíduos escrevem 

para pedir e transmitir informação, expressar conhecimento, influenciar os outros, organizar 

atividades, etc. (Cassany, 1999). Cassany (2006) considera que existem diferentes conceções 

sobre a compreensão da leitura daquilo que se escreve, nomeadamente: linguística, 

psicolinguística e sociocultural.  

Como refere Cassany (2006), de forma recíproca, a compreensão do que se escreve é 

composta por conceções que permitem aferir o sentido polissémico da escrita. Desta forma, na 

conceção linguística, o significado encontra-se no texto. Na conceção psicolinguística, Cassany 

entende que o significado do texto não está nas palavras, nem é único e estável, uma vez que 

reside na cabeça do leitor. Por último, sobre a conceção sociocultural não discute que o 

significado seja construído no pensamento do leitor, mas entende que o significado e o 

conhecimento prévio têm uma origem social e é específico de cada comunidade. 

A clareza e a exatidão no que se pretende transmitir refletem o sucesso ou o insucesso do 

entendimento entre indivíduos e organizações, tendo um impacto direto no desenvolvimento das 

ações dos indivíduos. Cassany (ibidem) acrescenta ainda que esta atividade tem um perfil 

marcadamente cultural, constituindo-se como um artefacto engendrado para melhorar a 

organização social, ao estabelecer formas de controlo grupal ou ao acumular os saberes 

históricos. Na perspetiva de Camps & Ribas (1993), as reflexões de Vigotsky & Bakhtin foram 

determinantes no que diz respeito à perceção atual da linguagem como atividade 

simultaneamente social e cultural, sublinhando o facto de na linguagem escrita, os leitores não 

partilharem nem tempo nem o lugar do contexto de produção do texto. Vigotsky (cit. por Camps 
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& Ribas, 1993, p.17) designa este processo de “descontextualização”. Por sua vez, os símbolos 

escritos são submetidos a um processo de “contextualização”, de interação com outros 

símbolos, no sentido de tornar linguagem mais explícita. Pode assim concluir-se que a origem 

da linguagem escrita é social, uma vez que resulta dos intercâmbios comunicativos no seio de 

grupos de pares. Para Bakhtin (1997), a linguagem escrita é social devido ao seu perfil 

interativo e dialógico, por duas razões. Na primeira, entende que grande parte dos textos ou 

enunciados não são independentes dos outros textos ou enunciados já existentes, interligando-se 

no contexto de uma teia de conhecimento que possibilita a sua interpretação. O autor estabelece 

uma espécie de diálogo com o que outros disseram e imagina as respostas dos seus possíveis 

leitores que de certa forma antecipam o seu possível texto. Na segunda considera que os textos 

são polifónicos, uma vez que reúnem vozes distintas que emergem do contexto da situação 

comunicativa e que comunicam, de certa forma, com o escritor do texto, que se percebe num 

diálogo constante. 

Hayes & Nash (1996) entendem que escrever é um ato comunicativo e criador, que exige 

um contexto social, motivação e uma atitude inteletual, mobilizando processos cognitivos e 

memória. Na mesma perspetiva, Ribas & Camps (1993, p.16) afirmam o seguinte relativamente 

à utilização da linguagem escrita:  

 

 (…) es una actividad compleja inscrita en el entramado social de prácticas comunicativo-
representativas. En este entramado el individuo construye su conocimiento, su pensamiento a 
partir de esta relación con los demás. Así pues, la comunicación oral o escrita implica procesos 
sociales y cognitivos, así como procesos afectivos inseparables unos de otros. 

 

Tendo em consideração a complexidade desta forma de linguagem, Camps (2010) 

sublinha três pressupostos básicos referentes à escrita, que podem ter implicações no seu ensino: 

o primeiro, que as atividades humanas são guiadas para uma finalidade que não diz respeito 

apenas a um indivíduo mas a uma sociedade, isto é, a um contexto social; o segundo refere a 

centralidade da palavra, do diálogo nas diversas ações humanas, entendidas num sentido amplo, 

desde o momento em que se verifica a interação comunicativa, até àquele em que se 

estabelecem todos os discursos produzidos ou antecipados; e o terceiro faz referência ao 

conceito de género discursivo relacionado com o pressuposto anterior, forma particular da 

utilização da linguagem produzida pelas regras sociais. 

Pode assim concluir-se que a reflexão sobre o ato de escrever exige necessariamente refletir 

sobre várias dimensões, nomeadamente a complexidade de operações, tarefas e conhecimentos 

essenciais que este envolve, as competências necessárias à sua realização (competência 

compositiva, gráfica, ortográfica, entre outras), as estruturas envolvidas em cada tipo de texto e, 
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por último, a relevância que tem o conhecimento do destinatário, o conhecimento dos contextos 

onde o texto se irá inserir, entre outros aspetos, de modo a que a comunicação escrita seja 

realmente eficaz. Partindo desta reflexão, pode inferir-se que o desenvolvimento da 

competência linguística e comunicativa em Língua Estrangeira é mais complexa do que a da 

Língua Materna. Assim, apresenta-se como de extrema importância elaborar uma abordagem a 

estratégias de aprendizagem e utilização da Língua Estrangeira, o que será elaborado nos pontos 

seguintes. 

 

3.2. Estratégias de aprendizagem e utilização da Língua Estrangeira  

3.2.1. As estratégias diretas 

Segundo Cohen et al. (1996) as estratégias de aprendizagem e de utilização da Língua 

Estrangeira são passos ou ações selecionados pelos alunos para melhorar a aprendizagem ou o 

uso da Língua, ou ambos, isto é, são pensamentos e comportamentos conscientes que os alunos 

utilizam para facilitar as tarefas de aprendizagem e personalizar o processo de aprendizagem da 

Língua. As classificações mais mobilizadas para a descrição dessas estratégias foram elaboradas 

por O’Malley & Chamot (1987) e por Oxford (1989). Os primeiros dividem as estratégias em 

três grupos, metacognitivas, cognitivas e socioafetivas. A segunda autora divide as estratégias 

em dois grandes grupos, os quais se subdividem em três grupos cada. Neste sentido, é possível 

sistematizar um conjunto de estratégias diretas (memória, cognitiva e compensação) e outro de 

estratégias indiretas (metacognitivas, sociais e afetivas) para a aprendizagem de Línguas 

Estrangeiras.  

 

3.2.2. Estratégias de memória 

No primeiro grande grupo constituído pelas estratégias diretas, é possível distinguir três tipos 

de estratégias, nomeadamente: no primeiro, as estratégias de memória, através das quais se 

favorece o armazenamento e recuperação de informações novas; no segundo, as estratégias 

cognitivas, que apoiam a compreensão e produção de novos enunciados através da manipulação 

e da transformação da Língua pelo aluno; e, por ultimo, no terceiro, as estratégias de 

compensação, que auxiliam a compreensão e produção da nova Língua apesar das limitações no 

conhecimento. Analisando mais pormenorizadamente cada um dos tipos de estratégias, no 

primeiro, estratégias de memória, compreende-se a criação de elos mentais, por exemplo, 

através do agrupamento através de sinónimos, antónimos ou campo semântico, a associação e 

elaboração que sustenta o relacionamento de informação nova com outras já existentes na 

memória, e, a colocação de palavras novas em contexto. Na esfera destas estratégias, é possível 
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integrar a utilização de imagens e sons, através de gravuras e desenhos, mapas semânticos (por 

exemplo, identificando palavras num desenho que tenha no centro ou no topo um conceito-

chave ao qual outros são ligados através de linhas e setas), palavras-chave (com elos auditivos, 

através da associação de palavras da Segunda Língua a palavras da primeira que têm sons 

semelhantes) e da representação de sons na memória. Ainda no âmbito das estratégias de 

memória é possível desenvolver a revisão efetiva (estruturada), que auxilia a memorização, em 

intervalos regulares que podem ir aumentando à medida que a informação se torna natural e 

automática, assim como a utilização da ação, usando as sensações ou respostas físicas, assim 

como operacionalizando técnicas mecânicas.  

 

3.2.3. Estratégias cognitivas 

No segundo tipo de estratégias, estratégias cognitivas, que visam a compreensão e produção 

de novos enunciados através da manipulação e da transformação da Língua pelo aluno, podem 

ser compreendidas a própria prática, através da repetição, a (re)produção formal de sons e da 

ortografia, o reconhecimento e utilização de expressões, e, utilização de forma natural, através 

da conversação e leitura. As estratégias cognitivas segundo Rebecca Oxford (1989) podem 

consubstanciar-se através da receção e envio de mensagens, da análise e raciocínio, assim como 

da criação de estruturas para inputs e outputs. No que diz respeito à receção e envio de 

mensagens, a autora faz alusão a exemplos como, primeiro, a aprendizagem de ideias com 

rapidez, encontrando a ideia principal (skimming) e detalhes (scanning) e, segundo, a utilização 

de recursos para captar e enviar mensagens através de meios impressos (dicionário, glossário, 

gramática, entre outros) e outros como o vídeo, a rádio, o cinema, etc. Sobre a análise e o 

raciocínio, a sua operacionalização pode ser desenvolvida através da operacionalização de 

estratégias no sentido de estímulo do raciocínio dedutivo (aplicar regras), da análise de 

expressões (divisão em partes), análise comparativa (comparação de sons, vocabulário, 

estruturas), da tradução e produção. Já no que diz respeito à criação de estruturas para inputs e 

outputs, a autora faz referência a exercícios como tomar notas, fazer resumos e focar a atenção, 

nomeadamente através de sublinhados e destaques.  

 

3.2.4. Estratégias de compensação 

Ainda na esfera das estratégias diretas, depois de apresentada sumariamente a perspetiva de 

Rebecca Oxford (ibidem) sobre as estratégias de memória e estratégias cognitivas, importa 

ainda fazer referência às estratégias de compensação abordadas também pela autora, segundo a 

qual auxiliam a compreensão e produção da nova Língua apesar das limitações no 
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conhecimento. Entre estas a autora menciona a interpretação de forma inteligente com o recurso 

a pistas linguísticas (prefixos) e outras como a estrutura do texto, o conhecimento do mundo ou 

aquele que é detido pelos próprios participantes. Outra das estratégias consubstancia uma série 

de formas de ultrapassar as limitações da fala e da escrita, recorrendo à Língua materna, 

incentivar o pedido de ajuda quando necessária, usar mímica e gestos, evitar comunicação de 

forma parcial ou total, selecionar tópicos, ajustar ou aproximar a mensagem: alterar a mensagem 

(omitindo itens e simplificando as ideias), criar palavras e utilizar circunlocuções ou sinónimos. 

 

3.3. Estratégias de aprendizagem e utilização da Língua Estrangeira. As estratégias 

indiretas 

Na esfera das estratégias indiretas, Oxford (ibidem) distingue as estratégias metacognitivas, 

afetivas e sociais para a aprendizagem de Línguas estrangeiras. As metacognitvas permitem o 

planeamento, controle e avaliação da aprendizagem; as afetivas a regulação da emoção, atitudes, 

valores e motivação; e, por último, as sociais, a interação e cooperação com os outros. 

 

3.3.1. Estratégias metacognitivas 

Começando a abordagem pelas estratégias metacognitivas, a autora faz referência à 

necessidade de centrar a aprendizagem através de estratégias como a aprendizagem e relação 

com material já conhecido, a prestação de atenção e o retardar da produção oral para dirigir o 

foco para a audição (período silencioso). Outra estratégia deste tipo baseia-se na planificação da 

aprendizagem, consubstanciada através dos estímulos às descobertas sobre a aprendizagem da 

Língua, da organização do espaço físico (por exemplo, com condições de luminosidade 

adequadas) e do horário, do estabelecimento de metas (por exemplo, correspondência com 

alguém no exterior) e objetivos (por exemplo, a leitura de um livro), da identificação de objetivo 

para cada uma das atividades (ouvir, falar, ler, escrever com um propósito definido) e da 

procura de oportunidades para praticar. Por último, a autora aponta uma outra estratégia com a 

qual se procede à avaliação da aprendizagem, produzida através da auto-monitorização 

(desenvolvendo a capacidade de identificação dos erros) e autoavaliação (assegurando a 

avaliação do próprio progresso).  

 

3.3.2. Estratégias afetivas 

As estratégias afetivas podem assentar na diminuição da ansiedade, recorrendo ao 

relaxamento e meditação (através de imagem mental ou som), à utilização da música e ao 

estímulo do riso. Outras estratégias centram-se no encorajamento, induzido através da produção 
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de afirmações positivas, do apoio à sujeição a riscos de forma inteligente, da gratificação, assim 

como na medição da temperatura emocional através do desenvolvimento da capacidade de ouvir 

o próprio corpo, de utilizar check lists no sentido da autoavaliação, de escrever um diário e 

discutir os sentimentos com alguém.  

 

3.3.3. Estratégias sociais  

As estratégias sociais dirigem-se essencialmente ao desenvolvimento de competências 

sociais, ou seja, à dotação de capacidades para estabelecer relações e interações saudáveis com 

o(s) outro(s). São exemplos de estratégias sociais aquelas que geram o questionamento, o 

pedido de esclarecimentos e correções, a cooperação com os outros, nomeadamente os pares e 

falantes competentes e, por último, o solidarizar-se com o(s) outro(s), desenvolvendo a 

compreensão cultural e a consciencialização sobre os sentimentos e pensamento daquele(s).  

Como se pode depreender das estratégias enunciadas, são fundamentais e interdependentes 

elementos diretos como a memória, cognição, compensação, e indiretos como os mecanismos 

de metacognição, afetivos e sociais, no sentido de aprender uma Língua Estrangeira. Oxford 

(1989) sublinha que os resultados de vários estudos sobre estratégias categorizadas segundo o 

Strategy Inventory of Language Learning (SILL) permitem inferir que as pessoas aprendem de 

forma diferente, como resultado dos seus diferentes estilos e contextos de aprendizagem. Desta 

forma, percebe-se que a sala de aula é apenas um dos fatores que influencia o progresso do 

aluno, competindo ao professor incentivar os alunos a responsabilizarem-se pela sua 

aprendizagem, consciencializando-os sobre os processos cognitivos e desenvolvendo o uso de 

estratégias mais eficientes. Neste sentido, cabe ao professor definir e operacionalizar estratégias 

na formação de alunos bem-sucedidos e autónomos. Para além da oralidade, é importante dirigir 

o foco do ensino-aprendizagem para a escrita. Nos pontos seguintes irá incidir-se a atenção 

sobre esta dimensão. 

 

3.3.4. Ensino-aprendizagem da escrita 

Ao contrário do desenvolvimento da linguagem oral, a aprendizagem da linguagem escrita 

não é um processo inato e natural, exigindo esforço, sistematização e persistência, por parte do 

aluno e do educador. Na perspetiva de Carvalho (1999) no processo de ensino-aprendizagem é 

essencial desenvolver relações entre linguagem e pensamento, considerando a aquisição e 

desenvolvimento da escrita como um processo no qual a criança desempenha um papel ativo, 

almejando estádios de nível superior por processos de assimilação/acomodação, no contexto da 

interação com o meio ambiente. Uma vez que a atividade escrita é transversal ao currículo, 
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representando uma prática integradora de todos os tipos e níveis de conhecimento, esta terá que 

assumir um «significado para as crianças, despertando nelas a necessidade intrínseca de ser 

incorporada numa tarefa necessária e relevante para a vida», devendo assim ser “ensinada 

naturalmente (…) como um instrumento natural no seu desenvolvimento e não como um treino 

imposto de fora para dentro” (Vigotsky cit. por Cassany, 1999, p.144). Desta perspetiva 

entende-se que a atividade da escrita deve ser portadora de sentido para a criança, recuperando 

os seus interesses, necessidades, perguntas e dúvidas, permitindo-lhe reconhecer sempre para 

quem escreve, o conteúdo do que escreve e as razões pelas quais o faz. Corroborando-a, 

Barbeiro (1999) afirma como crucial que o ato de escrever seja impregnado de sentido e 

significado, apoiado numa apropriação adequada e contextualizada da gramática da língua e no 

pressuposto de que a escrita, como meio de expressão, desenvolve a organização do 

pensamento, a capacidade linguística e a construção da aprendizagem.  

 Como se depreende das reflexões anteriores, a assunção de um indivíduo como escritor 

autónomo depende da sua participação direta nas decisões em relação ao que se propõe 

escrever, pois a escrita é uma experiência pessoal e única, ligada de forma direta com os seus 

conhecimentos prévios sobre um determinado tema, o código, as regras da língua e experiências 

de vida, como autor de textos (Jakobson, 1960; Cassany, 1999). Os estudos na área da 

psicolinguística comprovaram que: 

 escrever um texto exige a organização de pensamento e reestruturação de ideias; 

 compreender um texto exige a participação ativa do indivíduo, cuja atividade mental 

envolve o desenvolvimento de operações cognitivas através das quais este organiza, 

reelabora e cria ideias com o objetivo de as partilhar com uma audiência em particular.  

Segundo Cassany (1999) um escritor competente estrutura esquemas, planifica a organização 

do texto, escreve rascunhos, relê o que escreve e faz revisões sobre o texto, de forma a criar 

textos escritos com sentido, clareza e coerência. Enquanto prática a escrita é definida por Neves 

et al. (2011) como uma estratégia de destaque que deve induzir o surgimento de competências 

ao nível da coesão, coerência, ortografia, léxico, caraterísticas das diferentes tipologias textuais 

e conhecimento do mundo em geral. Neste sentido, aprende-se a escrever, escrevendo e 

refletindo sobre o (idem, p.4): 

 pensamento a desenvolver;  

 processo que desencadeia este mesmo pensamento (pode «desenhar-se» por meio da 

planificação, textualização e revisão).  

Como produto inacabado a escrita é principalmente um processo onde é necessário resolver a 

superar diversos problemas, desde «o encontrar o que se vai dizer» até à maneira como se vai 

escrever (ibidem). Desta forma, percebe-se que a escrita exige uma aprendizagem formal, o que 
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faz com que os modelos de escrita sejam simultaneamente modelos de ensino da expressão 

escrita (Caldera, 2003), dando origem a modelos teóricos que permitem enquadrar o professor e 

os alunos no processo de ensino-aprendizagem da escrita.  

Cassany (1999) apresenta quatro modelos relacionados com o ensino da expressão escrita na 

escola, nomeadamente: gramatical; funcional; processual e de conteúdo. Na perspetiva do 

autor, os quatro modelos didáticos não são mutuamente exclusivos, pois complementam-se, 

uma vez que qualquer escrito contém gramática, tipos de textos, processos de escrita e 

conteúdo. A seleção do modelo resulta de determinada tendência ou da importância conferida a 

qualquer aspeto entendido relevante em relação ao contexto sociocultural em que estão inseridos 

aqueles que se pretende que escrevam. Gallego & Martín (2002), baseados na caraterização de 

Cassany, agregam os modelos didáticos de ensino-aprendizagem da expressão escrita em duas 

orientações fundamentais.  

 

3.4. Primeira orientação a partir da agregação dos modelos didáticos de ensino-

aprendizagem da escrita segundo Gallego & Martín (2002) 

 
Uma das orientações foca o produto, ou seja, é constituída por modelos de ensino centrados 

no produto escrito, através de uma perspetiva predominantemente linguística, destacando o 

desenvolvimento da competência textual do aluno, interpretada em dois níveis:  

1. a um nível micro-estrutural, que supõe o domínio de aspetos mais formais do texto, 

isto é, de um conjunto de regras gramaticais que é interiorizado gradualmente;  

2. e a um nível macroestrutural, o que implica uma aprendizagem e utilização de 

distintas tipologias textuais.  

Esta distinção contribuiu para o aparecimento de dois (sub)modelos didáticos, que se 

distinguem principalmente através do processo de instrução: o modelo de ensino da gramática, 

ou modelo oracional baseado no estudo da gramática tradicional, e, o modelo apoiado nas 

funções ou modelo textual-discursivo fundamentado na linguística do texto. Segundo Cassany 

(1999), é possível identificar diversos modelos didáticos para o ensino da expressão escrita: 

gramatical, funcional, processual e de conteúdo, apresentados sumariamente de seguida.  
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3.4.1. Modelo gramatical 

O modelo gramatical ao nível das origens e influências é fundamentado na tradição 

gramatical greco-latina que perdurou até à atualidade, observando dois modelos gramaticais, o 

oracional e o textual. O seu perfil é composto por uma estrutura homogénea e como modelo 

formal e rígido da língua, sendo prescritivo e normativo. O discurso corrente não é valorizado 

para a escrita, utilizando a literatura clássica como exemplo de boa escrita. No que diz respeito à 

planificação/programação esta é baseada nos conteúdos gramaticais, na memorização das regras 

de gramática, no trabalho com manuais e nas noções de correto e incorreto. Centra-se no estudo 

das orações e na aplicação das regras no texto. O modo de ensino que enquadra este modelo 

assenta na redação de textos-tipo, na explicação de um item linguístico, na reprodução de 

práticas mecânicas e abertas, assim como na correção do exercício por parte do professor. 

 

3.4.2. Modelo funcional 

O modelo funcional, por sua vez, tem origem e influências da filosofia da linguagem, da 

linguística do texto e das pedagogias ativas. Do perfil deste modelo sobressai a ênfase na 

comunicação, assim como o facto de se basear na Língua enquanto ferramenta comunicativa, na 

utilização da fala em contextos reais e numa visão descritiva da Língua. Atenta às necessidades 

educativas de cada aluno e aceita vários modelos linguísticos. No que diz respeito à 

planificação/programação dos conteúdos, esta visa sobretudo a aprendizagem sobre as várias 

funções da Língua e dos vários tipos de texto, baseando-se nos atos de fala e nos contextos 

funcionais de comunicação. As noções de correto e incorreto são substituídas por adequado e 

inadequado. O modo de ensino apoia-se em textos-tipo, textos funcionais e com objetivos 

comunicativos, apresentação de exemplos reais, análise de modelos, práticas fechadas e 

comunicativas, assim como pela correção por parte do professor. 

 

3.4.3. Modelo processual  

O modelo processual surgiu de investigações nos Estados Unidos da América sobre os 

processos de composição escrita, influenciadas principalmente pela psicologia cognitiva. Este 

modelo coloca a ênfase no processo de composição, entendendo que não basta saber gramática. 

Considera que é necessário que os alunos dominem o processo de composição de textos, de 

acordo com as suas próprias estratégias e o seu estilo cognitivo. No que diz respeito à 

planificação/programação dos conteúdos, esta é baseada no ensino das fases de composição 

escrita, na exploração do problema retórico, na elaboração de um plano de trabalho, na criação 

de novas ideias, na organização de ideias, no conhecimento sobre as necessidades do leitor, na 
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transformação da prosa do escritor em prosa do leitor, na implementação de um objetivo de 

escrita, na avaliação e correção do texto, na correção da conexão e coerência; fomentar um 

estilo próprio. Sobre os modos de ensino, no âmbito deste modelo compreendem-se ateliês de 

literatura ou de expressão escrita, não se corrigindo o produto mas o processo.  

 

3.4.4. Modelo de conteúdo 

Este modelo teve origem num movimento denominado writing across the curriculum, o qual 

atribuía primazia ao conteúdo e não à forma. Expressão escrita relacionada com os programas 

das diferentes matérias – escrever é um instrumento para aprender. 

 

3.5. Segunda orientação a partir da agregação dos modelos didáticos de ensino-

aprendizagem da escrita segundo Gallego & Martín (2002) 

 
Na segunda orientação de Gallego & Martín (2002) a partir da agregação dos modelos 

didáticos de ensino-aprendizagem da escrita propostos por Cassany, foca o processo, sob 

princípios pedagógicos do modelo ecológico, que perspetiva a escrita como uma atividade 

complexa e multidimensional, que exige o desenvolvimento de diversos processos cognitivos, 

nomeadamente, planificação, organização, textualização, revisão), que influenciam o processo 

macro de composição. No âmbito destes modelos sublinha-se o ensino de estratégias cognitivas 

e metacognitivas guiadas no sentido de desenvolver e regular estes subprocessos, enquadrados 

num contexto definido pelo seu objetivo comunicativo.  

Da interpretação destes modelos é possível reconhecer que a expressão escrita representa 

uma manifestação linguística com particularidades, podendo ser constituído como um objeto de 

estudo específico, estruturado segundo modelos de intervenção educativa de acordo com as 

exigências determinadas pela tarefa de escrever. Neste sentido, ensinar a escrever exige ter em 

consideração a importância que desempenham tanto a forma como o conteúdo na produção de 

um texto, ou seja, é essencial que se desenvolva o conhecimento sobre um determinado tema, 

para que seja possível escrever sobre o mesmo, mas simultaneamente é fundamental saber como 

expressar e estruturar a informação sobre o mesmo, para que o texto não limite a constituir um 

conjunto de ideias incoerentes (Soto, 2010). 

 

3.5.1. O processo de escrita: modelo de Cassany 

O modelo de Cassany (1999) está integrado no modelo comunicativo do ensino da Língua, 

que dá prioridade à aprendizagem da utilização verbal em contextos significativos para o aluno, 
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baseando-se numa conceção pragmática e discursiva da escrita, que procura colmatar as 

omissões presentes nas práticas de escrita privilegiadas nas escolas. 

 

Figura 11. Modelo de Cassany para ensinar a escrever 
 

 

 

Fonte: Cassany (1999, p. 150). 

 

No modelo de Cassany (1999), presente na figura anterior, percebe-se que o professor 

desempenha um papel de coadjuvante na tarefa de escrita e os alunos, no contexto de um 

trabalho cooperativo, intervêm como coprodutores, exercendo simultaneamente a função de 

leitores e mediadores ao longo do processo. 

Cassany (1999) estrutura um modelo em que, numa primeira fase, se observa a negociação 

de tarefas entre alunos e professores, no sentido de selecionar tarefas motivadoras, a 

desenvolver de forma cooperativa, entre pares ou pequenos grupos. Na planificação das tarefas 

de escrita, o autor sublinha quatro pontos fundamentais:  

1. a relevância de escolher tarefas significativas, ligando-as com situações de 

comunicação reais, de âmbito escolar ou sobre contextos inventados semelhantes à 

realidade; 

2. o significado de tipos de objetivos distintos associados à tarefa, que desenvolvem a 

aprendizagem, como por exemplo: 

 adquirir informação;  

 desenvolver a consciência sobre a produção escrita;  

 executar processos específicos;  

3. o papel fundamental do rascunho como elemento físico regulador do processo;  

4. a avaliação como assumindo um perfil formativo a integrar na tarefa da escrita.   
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Destes quatro pontos entendidos como fulcrais na planificação da tarefa de escrever, sobressai o 

facto de a avaliação a envolver na sua totalidade, por exemplo, os rascunhos elaborados ao 

longo do processo, o diálogo mantido entre os diferentes interlocutores e o produto final. Neste 

sentido, segundo Cassany (1999) os processos de escrita exercem uma função central, uma vez 

que permite estabelecer uma ligação entre os procedimentos de planificação, textualização e 

revisão, que se entrecruzam em todas as fases do processo. 

 

Figura 12. Elementos de uma sequência didática para o ensino da expressão escrita  
 

 
 

Fonte: Cassany (1999, p. 176) 

 
A partir da estrutura do seu modelo, Cassany (ibidem) sustenta que este implica que o aluno 

escreva na aula, se envolva com o próprio processo de escrita e que desenvolva trabalhos de 

forma cooperativa, permitindo assim a criação de um ambiente favorável à colaboração entre 

colegas. O mesmo modelo destaca a necessidade de negociação dos exercícios de escrita com os 

alunos e da organização em fases distintas dos diferentes subprocessos de processo de escrita, 

desenvolvendo de forma seletiva as diferentes etapas da composição escrita. Cassany (1999) 

com a sua proposta apresenta indicações com o objetivo de orientar o aluno na aprendizagem da 

planificação, da textualização e da revisão, perspetivando-o como um ser ativo, reflexivo, crítico 

e comunicativo ao longo do processo de escrita. Nos pontos seguintes, são abordadas as 
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estratégias de aprendizagem metacognitivas, cognitivas e sociais, entendidas como 

enquadradoras e potenciadoras da aprendizagem na sua globalidade.  

 

3.6. Estratégias metacognitivas  

 
O’Malley & Chamot (1990) desenvolveram uma classificação de estratégias de 

aprendizagem que sintetizaram em três categorias: as metacognitivas, cognitivas e sociais. Esta 

taxonomia está integrada no modelo de instrução estratégica Cognitive Academic Language 

Learning Approach (CALLA). Este modelo estratégico apresentado por O’Malley & Chamot 

(1990) baseia-se em cinco fases principais: 

1. preparation, numa fase inicial são diagnosticadas as estratégias de aprendizagem 

mobilizadas pelos alunos através de debates na sala de aula ou questionários;  

2. presentation, numa segunda fase, onde o professor tem a oportunidade de expor a 

forma como resolveria uma tarefa, através do recurso a estratégias de aprendizagem, 

focando-as junto com o contexto e as finalidades de aprendizagem;  

3. practice, na terceira fase, onde os alunos experienciam a utilização de estratégias de 

aprendizagem numa determinada tarefa linguística individualmente ou em grupo;  

4. evaluation, nesta fase, o professor pode utilizar instrumentos caraterísticos da primeira 

fase (discussões em grupo, etc.) para os alunos transmitirem feedback sobre o seu 

desempenho com o recurso às estratégias de aprendizagem e avaliarem a eficiência 

das estratégias usadas;  

5. expansion, uma fase que implica a transferência das estratégias de aprendizagem para 

outros contextos, nos quais o aluno demonstra uma capacidade de reflexão 

metacognitiva e autonomia. 

Ao mobilizarem uma reflexão sobre o processo de aprendizagem na sua totalidade, as 

estratégias metacognitivas compreendem (ibidem): 

 uma preparação anterior à realização das tarefas (advance organization/preparation); 

e  

 depois uma execução faseada das mesmas tarefas (organizational planning), durante 

as quais o aluno deve aferir a sua evolução (self-monitoring), decidindo se deve ou 

não ajustar as condições de realização (self-management),  

 para no fim avaliar o resultado alcançado (self-evaluation).  

Por exemplo, os autores fazem referência à utilidade de uma selective attention na leitura de 

um texto, que permita focar a atenção em palavras-chave e outras componentes específicas do 

texto (ibidem). No que diz respeito às estratégias cognitivas, no contexto da perceção sobre a 
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influência mútua entre os conteúdos, o estudo e o cumprimento das tarefas de aprendizagem 

(Cyr, 1998), O’Malley & Chamot (ibidem) propõem as seguintes:  

 utilização de materiais como meios de recurso alternativos como o dicionário, a 

enciclopédia, o glossário, etc. (resourcing);  

 a organização de categorias de conceitos de acordo com as suas caraterísticas e 

qualidades (grouping), assim como a associação desta informação com conhecimento 

adquirido antes («transfer»), incluindo ligações a nível pessoal («elaboration»);  

 o registo de notas (note taking) e o resumo (summarizing) que permitem uma melhor 

organização e sistematização de ideias;  

 a representação visual e auditiva (imagery and auditory representation) possibilita a 

memorização de conceitos, assim como a dinamização de estratégias de dedução 

(«deduction») quando os próprios alunos depreendem as regras de funcionamento da 

Língua ou fazem previsões sobre o sentido (inferencing).  

 

Uma análise sobre estas estratégias metacognitivas, assim como sobre as metacognitivas, 

permite vislumbrar uma correspondência com as estratégias diretas e indiretas sugeridas por 

Oxford (1990). Em relação às estratégias sócio-afetivas, nas quais está compreendida a 

interação com o outro, O’Malley & Chamot (1990) destacam o questionamento e 

problematização em busca da clarificação através da repetição, paráfrase, explicação adicional 

ou exemplos por parte do professor ou colegas, ou seja, como uma ação que está relacionada 

com a cooperação entre pares para receber feedback e verificar a realização de uma atividade de 

aprendizagem. Com o incentivo ao exercício de clarificação através da interrogação, 

desenvolvem-se estratégias de self-talk, que permitem àquele que aprende dialogar consigo 

próprio, estimulando-se e dando ânimo ao seu desempenho presente e futuro.   

 

3.6.1. Relação entre processo de escrita e estratégias metacognitivas 

Na esfera da escrita, existem diversos estudos que têm procurado avaliar o conhecimento 

metacognitivo (declarativo, processual e condicional) que os alunos detêm sobre a competência 

escrita e o processo de composição escrita. Englert et al. (1988) avaliaram o conhecimento 

metacognitivo (declarativo e processual) do processo de composição escrita, comparando alunos 

do quinto e sexto ano com e sem dificuldades de aprendizagem. Concluíram que os alunos com 

dificuldades de aprendizagem apresentaram-se menos conscientes do próprio processo de 

composição e de estratégias e procedimentos que poderiam mobilizar para gerir e regular o 

processo de composição escrita. Ainda neste estudo revelaram-se as diferenças no que diz 

respeito ao conhecimento dos alunos para usar estratégias de autorregulação, percebendo-se que 
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os alunos mais competentes estavam mais conscientes dos processos autorregulatórios 

envolvidos no processo de composição escrita (ibidem). 

Os resultados obtidos por Wong et al. (1989) no seu estudo corroboram aqueles que foram 

alcançados por Englert et al. (1988). Neste estudo, foram interpretados os problemas cognitivos 

e metacognitivos que adolescentes com dificuldades de aprendizagem evidenciavam no domínio 

da escrita, questionando e comparando um conjunto de alunos do oitavo ano de escolaridade, 

com e sem dificuldades de aprendizagem, sobre a escrita. Os dados alcançados evidenciam que 

(Wong et al., 1989): 

 os alunos sem dificuldades de aprendizagem demonstram um conhecimento mais 

amplo e uma visão mais subjetiva do que é a boa escrita, relacionando-a com a 

autoexpressão individual; 

 os alunos com dificuldades de aprendizagem concebem a escrita de uma forma mais 

superficial, conferindo um destaque maior aos seus mecanismos (por exemplo, 

pontuação correta, ortografia) do que aos processos metacognitivos envolvidos na 

escrita. 

Recorrendo a um outro estudo da responsabilidade de Lin et al. (2007), pode verificar-se que 

estes concluíram que os estudantes do sexto ao oitavo ano com maior competência escrita 

demonstravam uma visão mais global e integrada do processo de composição escrita e 

consciência do leitor, percetível através do reconhecimento e mobilização de um conjunto de 

estratégias de autorregulação adaptadas em função da tarefa de escrita e do contexto. Neste 

estudo, os autores comprovaram que os alunos com maior competência escrita e sem 

dificuldades de aprendizagem possuíam um maior conhecimento metacognitivo:  

 os estudantes mais competentes na escrita fizeram referência à utilização da 

imaginação e à importância do leitor compreender o texto escrito;  

 os alunos com dificuldades destacaram e centravam-se nos aspetos convencionais 

quando descreviam os adjetivos da boa escrita.  

Segundo os alunos, a dificuldade em criar ideias, a falta de atenção nas aulas e compreensão 

das instruções dados pelo professor são os motivos que explicam as dificuldades na escrita. Os 

alunos com mais competências expuseram (Lin et al., 2007): 

 uma perspetiva mais elaborada do processo de composição escrita; 

 capacidade para identificar um conjunto de estratégias a utilizar no planeamento bem 

como alterações no conteúdo, na sintaxe e estrutura do texto escrito durante o processo 

de revisão;  

 um bom conhecimento declarativo do texto argumentativo, identificando caraterísticas 

específicas deste género textual. 
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Focando esta última caraterística dos alunos que se apresentam com mais competências na 

escrita, é importante sublinhar a perspetiva de Ferretti, Lewis & Andrews-Weckerly (2009), 

segundo a qual para além do conhecimento do processo de composição escrita, também o 

conhecimento sobre os diferentes géneros textuais estará relacionado de forma positiva com o 

sucesso na escrita. Estes dados explicam o facto de o conhecimento representar um papel fulcral 

na maioria dos modelos teóricos sobre a escrita nas últimas décadas, podendo afirmar-se que 

este é um elemento essencial no desenvolvimento da boa competência escrita, uma vez que o 

escritor tem acesso a diversos tipos de conhecimento (sobre o tema, tarefa, género textual, 

audiência, por exemplo) aquando da composição escrita (Saddler & Graham, 2007). 

Sintetizando, a generalidade dos estudos abordados indicam que os estudantes com uma maior 

competência escrita detêm:  

 uma conceção mais completa do que é escrever bem; 

 uma maior consciência do processo de composição;  

 um maior conhecimento dos diferentes géneros textuais e das estratégias que podem 

ser utilizadas para regular o processo de composição escrita. 

A relação existente entre competência escrita, dificuldades de aprendizagem e conhecimento 

metacognitivo, permite entender a necessidade de utilizar de forma interdependente estratégias 

cognitivas, metacognitivas, sociais e sócio-afetivas no âmbito das estratégias de aprendizagem. 

Estas, enquanto ações, podem ser configuradas em diferentes estilos de aprendizagem que 

constituem a forma particular como cada indivíduo as adotadas ou aplica na realização de 

tarefas e resolução de problemas. Por exemplo, para Oxford (1990, 1992) as estratégias de 

aprendizagem podem ser definidas como o conjunto de ações e técnicas utilizadas pelos alunos 

para melhorar o desenvolvimento das suas destrezas no que diz respeito à Língua Estrangeira. 

Partindo da perspetiva de Delmastro (2008), segundo a qual a metacognição se refere ao 

conhecimento e à tomada de consciência sobre os processos cognitivos e os seus resultados, ou 

seja, perspetivando-a como um mecanismo que envolve o autoconhecimento, o conhecimento 

sobre as tarefas e as estratégias utilizadas para a sua execução (Baker, 2002), percebe-se a 

importância da relação entre o processo de escrita e as estratégias metacognitivas. Uma vez que 

a metacognição não é produzida de forma espontânea pelos alunos, a atividade metacognitiva 

deve ser induzida e orientada pelo professor, centrando-se o trabalho do professor de Línguas 

estrangeiras no apoio e treino de estratégias neste sentido, de forma que aqueles possam 

desenvolvê-las e fazer o seu uso eficiente (Delmastro & Di Pierro, 2009). Em relação às 

estratégias metacognitivas, pode fazer-se referência à tipologia de Oxford (1992) que definiu 

seis subgrupos de estratégias específicas apresentadas de seguida.   
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Figura 13. Estratégias metacognitivas a partir da tipologia de Oxford (1992) 

 Focalização da 

aprendizagem 

individual 

 A focalização da aprendizagem diz respeito à estratégia utilizada 

pelo aluno para se concentrar e focar-se na tarefa, evitando 

distrações 
   

 Planificação da 

aprendizagem 

 

 A planificação da aprendizagem faz referência à organização 

prévia de todo o processo, ou seja, aos esquemas processuais do 

estudante perante uma situação de aprendizagem. 
   

 

 Acomodação 

 

 A acomodação da aprendizagem diz respeito ao plano empregue 

na seleção analítica dos conteúdos e estratégias que serão 

utilizados na resolução da tarefa. 
 

 

 Avaliação 

 

 Durante a avaliação da aprendizagem, o aluno revê todas as 

etapas pelas quais passou, para decidir se a forma de encarar a 

tarefa foi a mais adequada.  
 

 

 Auto-monitorização 

 

 A auto-monitorização refere-se à verificação constante realizada 

pelo aluno durante todo o processo. 

 

 

 Auto-avaliação 

 

 

 A auto-avaliação é a estratégia que traduz a conclusão da tarefa 

ou atividdade, que permite verificar se foram adotadas as 

estratégias mais adequadas e se constituiram a melhor forma de 

resolver o problema. 

Fonte: Adaptado de Oxford (1992) 

 

A estratégia metacognitiva de auto-monitorização de Oxford (ibidem), que comporta as 

estratégias identificadas na Figura anterior, não coincide com qualquer etapa do processo escrita 

em particular, pois esta permite ao aluno uma revisão constante durante todo o processo, desde a 

planificação até à entrega do seu escrito. Segundo Delmastro & Di Pierro (2009) a 

complementaridade e paralelismo entre aquelas estratégias e etapas pode tornar mais fácil um 

trabalho que conjugue o processo de escrita com o desenvolvimento de estratégias 

metacognitivas, tendo em consideração que estes processos não são lineares mas cíclicos, e o 

aluno tem sempre a possibilidade de reavaliar e retroceder no seu processo de composição, para 

empreender mudanças que melhorem a versão final do texto.  

 

  



 
 
 

81 

Figura 14. Comparação entre o processo de escrita e estratégias metacognitivas 

Processo de escrita  

(Cassany, 1989) 

 

 

A
ut

o-
m

on
it

or
iz

aç
ão

 

 Estratégias metacognitivas 

(Oxford, 1992) 

    

 Organização/planificação de 

ideias 

 Desenvolvimento de ideias 

   Focalização da aprendizagem 

individual 

 Planificação da aprendizagem 

 Acomodação da aprendizagem 

 Avaliação da aprendizagem 

 Auto-avaliação 

 Avaliação   

 Revisão/Adaptação   

    

Fonte: Adaptado de Di Pierro (2006) 
 

3.7. O texto descritivo 

A partir da década de 60, a escrita começa a ser interpretada como um todo complexo: o 

texto passa a ser valorizado em detrimento da frase. Neste sentido, assiste-se à focalização da 

atenção sobre a análise da semântica e da pragmática, sustentando o redirecionar face a uma 

visão tradicional mais centrada na autonomia da sintaxe (Santana, 2007). Apesar das diversas 

definições e/ou conceitos sobre o termo texto, é geralmente entendido como uma estrutura coesa 

e coerente, criada num determinado contexto e que normalmente exerce uma função 

comunicativa, independentemente do seu grau de extensão. No que diz respeito à coesão textual, 

a literatura define-a como um traço centrado no texto e estruturado pelo autor, no sentido em 

que este garante a continuidade e a unidade semântica, através do uso de recursos linguísticos.  

Em relação à coerência, esta está ligada com o sentido do texto e com o que o autor pretende 

comunicar, isto é, encontra-se distribuída entre o leitor/ouvinte e o autor, pois depende da 

aprovação daquele (Silva, 2008). Silva (ibidem) destaca o facto da coerência se basear na 

coesão, sendo composta por normas não lineares relacionadas com o contexto e o tipo de 

discurso, o que permite perceber que esta varia de acordo com o leitor e o conhecimento do 

contexto. Pode então entender-se que um texto para ser entendido como tal, é necessário que 

possua algumas propriedades designadas no seu conjunto como textualidade. Beaugrande & 

Dressler (cit. por Silva, 2008) indicam sete fatores responsáveis pela textualidade de um texto. 
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Figura 15. Fatores responsáveis pela textualidade de um texto 

 Coesão 

 

 Diz respeito às unidades conexas que estruturam o texto 

(mecanismos gramaticais e lexicais). 

 

 Coerência 

 

 Refere-se aos conceitos e relevantes associados ao texto. É um 

fator fundamental da textualidade, pois é responsável pelo sentido 

do texto.  

 

 Intencionalidade 

 

 Direciona para a escrita que tem subjacente um objetivo e a 

intenção de ser coesa, coerente e eficaz nas diferentes situações 

comunicativas específicas. 

 

 Aceitabilidade  Relacionada com a expetativa do leitor de que o texto que vai ler 

seja coeso, coerente, compreensível e capaz de transmitir 

conhecimento e/ou transmitir informação. 

 

 Informatividade 

 

 Pressupõe como ideal para a interpretação do texto o 

estabelecimento de ligações entre a informação conhecida e a 

informação nova. 

 

 Situacionalidade 

 

 Diz respeito à pertinência do texto em relação a uma situação 

quer para o escritor, quer para o leitor. 

 

 Intertextualidade 

 

 Refere-se à relação que deve existir entre um texto e outros textos 

que façam parte da memória textual individual e colectiva. 

Fonte: Beaugrande e Dressler, cit. por Silva (2008) 

 

Para além destes fatores responsáveis pela textualidade de um texto, Charolles (cit. por Silva, 

2008), apresenta outros critérios considerados fundamentais para a obtenção de um bom texto, 

identificados de seguida.  
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Figura 16. Critérios fundamentais para a qualidade de um texto 

 Repetição  A coerência do texto depende do recurso aos fatores elencados 

antes.  
 

 Progressão  

 

 A existência da coerência num texto, depende deste apresentar 

constantemente informação renovada ao longo do seu 

desenvolvimento. 
 

 Não contradição 

 

 A coerência do texto exige a não apresentação de elementos 

semânticos contraditórios em relação a conteúdos mencionados 

antes. 
 

 Relação 

 

 A existência de coerência depende da congruência entre os factos 

relatados/escritos e o mundo do leitor.  

Fonte: Charolles, cit. por Silva (2008)  

 

A importância da textualidade revela a sua acuidade no texto descritivo, uma vez que Silva 

(2008) o define como um texto de estado, ou seja, situacional, que é possível de encontrar nas 

descrições literárias integradas nos romances, na descrição de lugares em guias turísticos e em 

entradas de dicionários. No mesmo sentido, Santana (2007, p.57) considera que os textos 

descritivos “descrevem contextos espaciais, objectos, animais ou pessoas”, tal como Adam & 

Petitjean (1989, p.83) referem que a descrição é uma forma de apresentar as realidades. 

No ponto seguinte irá focar-se o papel das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação 

no(s) contexto(s) educacionais, potenciando com ele o ensino-aprendizagem da Língua 

Estrangeira, através da oralidade e textualidade em ambientes sem fronteiras, onde é permitida 

uma maior interação de forma participativa e colaborativa, uma aprendizagem mútua, e, uma 

construção participada de (novos) conhecimentos. 

 

3.8. As Novas Tecnologias da Informação e Comunicação no(s) contexto(s) educacionais 

 
No sentido da apresentação de formas de desenvolvimento das Novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (NTIC) no(s) contexto(s) educacionais, Baptista (2014) elabora uma 

análise SWOT (strengths, weaknesses, opportunities e threats), a partir da qual analisa os pontos 

fortes, fracos, ameaças e oportunidades para o processo de ensino e aprendizagem decorrentes 

da introdução daquelas. Com a sua reflexão verificou que as NTIC são um recurso muito 

importante para a construção do conhecimento, sendo essencial a formação de professores e 

alunos no sentido de os preparar para a sua utilização no contexto educacional.  
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A autora afirma que as NTIC aumentam a capacidade de lidar com as informações, isto é, 

possibilitam a criação de ambientes que integram os sistemas semióticos conhecidos e 

aumentam os limites da capacidade humana para reconfigurar, processar, transmitir e partilhar 

uma grande quantidade de informação com cada vez menos restrições de espaços e de tempo, de 

forma quase instantânea e com um custo económico cada vez mais reduzido. Baptista (ibidem) 

considera que as tecnologias ao serem utilizadas com objetivos educativos, por exemplo, para 

apoiar e melhorar a aprendizagem dos alunos e promover ambientes de aprendizagem, podem 

ser consideradas um subdomínio da tecnologia educativa. As NTIC permitem às pessoas uma 

interação de forma participativa e colaborativa, uma aprendizagem mútua e o desempenho do 

papel de construtoras do conhecimento, permitindo a estruturação de novos conhecimentos. 

Focando uma interpretação sumária sobre perspetivas históricas dos conceitos do processo 

de processo de ensino e aprendizagem, refere que estes se centravam principalmente no papel 

do professor na transmissão do conhecimento. Contudo, aquilo que se procura atualmente ao 

nível pedagógico é despertar a curiosidade dos alunos, procurando incentivá-los à pesquisa, para 

que através de uma aprendizagem colaborativa seja possível a todos refletirem de forma crítica 

sobre aquilo que estão a aprender. A partir desta perspetiva, Baptista (ibidem) afirma que a 

aprendizagem é desenvolvida de forma coletiva, tendo em consideração as especificidades de 

cada indivíduo e aproveitando os conhecimentos de cada um. O papel desempenhado pela 

escola e pelo professor deve concentrar-se na mediação entre os conhecimentos prévios dos 

alunos, no sentido de os tornar capazes para procurarem e organizarem informações, 

desenvolvendo a reflexividade e a formação de novos conceitos. 

Para além de uma transmissão passiva, com o apoio das NTIC o papel do educador 

transforma-se no sentido de encaminhar o trabalho dos alunos no sentido do desenvolvimento 

da sua independência, permitindo-lhes aprofundar os seus assuntos preferidos. Contudo, 

Baptista (ibidem) adverte para a necessidade de empreender mudanças que apoiem os alunos a 

desenvolver aptidões e competências para que aprendam ao longo da vida, pelo que o educador 

deverá: conhecer o aluno; trabalhar com projetos educacionais; conceber condições para que os 

alunos vivenciem e percebam a aprendizagem como uma experiência gratificante. É na 

observância destes deveres que é possível identificar o papel relevante das TIC, como recursos 

de apoio ao educador para que empreenda um novo sistema de ensino e aprendizagem, onde se 

valorize a construção do conhecimento através da interação com objetos como as tecnologias, 

que são operacionalizados pelos próprios sujeitos. A autora considera que as tecnologias podem 

apoiar o processo de construção de conhecimento pelos próprios sujeitos, transformando a 

aprendizagem mais significativa, uma vez que resulta do próprio esforço do aluno e da sua 

participação ativa na construção do conhecimento na interação com objetos físicos e/ou virtuais. 
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Conforme já referido inicialmente, a autora propõe uma análise SWOT sobre as NTIC no 

processo de ensino e aprendizagem. Entre os pontos fortes, ou seja, vantagens, é destacada a 

aprendizagem colaborativa, onde se torna possível identificar as experiências do outro e 

aproveitar as individualidades e potencialidades de cada um para a construção de novos 

conhecimentos e competências. Com as NTIC é possível valorizar mais a interação e a troca de 

informações entre o educador e o aluno, propiciando a criatividade e rompendo com a 

reprodução passiva de conteúdos. Com este processo de valorização é reconhecida a 

possibilidade de motivar e despertar a curiosidade, desenvolver o raciocínio e (re)criar situações 

de resolução de problemas. Ainda entre os pontos fortes reconhece-se as oportunidades de 

inserção num ambiente em que aprendizagem se verifica por descoberta, ou seja, os utilizadores 

têm acesso a um espaço em que podem participar ativamente na procura e construção do 

conhecimento. Passando à identificação dos pontos fracos, a autora faz referência à necessidade 

de para além da melhoria da estrutura física da escola e dos salários dos professores, ser 

essencial uma mudança pedagógica, baseada na desmistificação da ideia de que aqueles podem 

ser substituídos pela máquina, pois transmitem conteúdos tal como os computadores conseguem 

fazer.   

Baptista (ibidem) entende que o principal desafio da introdução de NTIC no processo ensino 

e aprendizagem está ligado com a dificuldade de adaptação da escola, professores e pais. Refere 

também os problemas decorrentes da integração das tecnologias, uma vez que exigem um 

esforço de reflexão e modificação de conceções e práticas de ensino, para o qual uma parte 

significativa dos professores não está disponível. Há então a identificação da necessidade de 

mudança nas crenças dos professores, de forma que consigam perceber e operacionalizar as 

mais-valias das ferramentas das NTIC para o processo de ensino e aprendizagem. No âmbito 

das oportunidades, no sentido de ampliar os pontos fortes, a autora refere a importância do 

projeto escolar e da renovação pedagógica da escola, onde seja possível a integração bem-

sucedida das NTICS no processo de ensino e aprendizagem. Desta forma, as oportunidades 

concretizar-se-ão através do desenvolvimento de uma cultura de conhecimentos, onde seja 

possível formar indivíduos que pesquisem e saibam procurar informações de acordo com as 

suas necessidades, consigam classificá-las, interpretá-las, tirar conclusões e criar novos 

conteúdos, para além de simples recetores de conteúdos.   

Entre as ameaças, isto é, aspetos negativos que comprometem os pontos fortes, Baptista 

(ibidem) faz referência à falta de preparação dos professores como um risco para a relação entre 

estes e os alunos, já que os segundos possuem na generalidade um maior domínio sobre as 

NTIC. Percecionada esta diferença e o possível desprezo do professor pelas tecnologias, a 

autora considera que o aluno tende a dar mais valor à rede de computadores do que ao ensino, 
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parando de aprender e desenvolvendo vícios e preconceitos, assumindo-se como professor de si 

próprio e deixando de realizar pesquisas significativas.  

Perante o diagnóstico contido nesta análise SWOT, a autora conclui com a necessidade de 

criar grupos de aprendizagem, onde seja possível integrar a aprendizagem pessoal com a grupal, 

nos contextos de uma nova forma de pensar sobre novas aprendizagens. A melhor forma de 

ensinar os alunos é considerada aquela que destaca a autonomia do aluno para a exploração de 

novos conhecimentos e, naturalmente, produção de ideias através de ações criativas e 

colaborativas, em que o professor tem um papel essencial, pois auxilia o aluno a encontrar 

sentido naquilo que constrói, estimulando a sua curiosidade e a reconstrução do conhecimento. 

Baptista (ibidem) termina o seu texto sublinhando o significado crucial da participação de todos 

os que estão envolvidos no fenómeno educativo para que seja possível aprender com prazer e ter 

prazer em aprender. 

 

3.8.1. As tecnologias, a educação e a escola: uma potencial ligação para uma inteligência 

coletiva  

 

Para Castells (2002, 2004), uma das caraterísticas da sociedade da informação é a 

interdependências das novas tecnologias, uma vez que todos os processos da existência 

individual e coletiva são moldados pelos instrumentos tecnológicos. Os significados 

conquistados pelo domínio destes instrumentos fazem com que a incapacidade em dominá-los 

determine a condição de info-excluído. 

Nas sociedades contemporâneas, em constante evolução e atualização, nomeadamente nos 

espaços educativos, as TIC são assumidas como um dos fatores mais importantes dessa 

mudança (Pocinho & Gaspar, 2012, p.152). Segundo Perrenoud (1999, p.5): “As tecnologias 

mudam o trabalho, a comunicação, a vida cotidiana e mesmo o pensamento”. Desta forma, a 

escola tem de se preparar para dar resposta às novas solicitações induzidas pelas evoluções 

tecnológicas, uma vez que estas colocam novos desafios ao sistema educativo e aos seus atores. 

Segundo Pocinho & Gaspar (ibidem) emerge um novo modelo concetual, estruturado a partir 

dos conceitos de “ideografia dinâmica” e “inteligência colectiva”, configurado como uma 

alternativa apelativa face às práticas tradicionais de ensino.  

Como sublinham Pretto & Serra (2001, p.36), “o objectivo das TIC é atingir novos níveis de 

conhecimento em contextos educativos”. Neste sentido, as questões ligadas com a aquisição de 

competências digitais têm sido alvo de grande atenção, representando um objeto de debate onde 

se foca, preponderantemente, o potencial que as tecnologias apresentam, assim como os 
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significados que esta nova realidade configura para uma escola definida por Costa (2010, pp. 

931-932) como “obsoleto” e “distante” na “função de preparar as novas gerações para o mundo 

do trabalho, para a vida em sociedade”.  

Segundo Khan (UNESCO, 2009, p.1), viver, aprender e trabalhar numa sociedade 

crescentemente complexa, rica em informação e fundamentada no conhecimento, implica que os 

alunos e os professores devam utilizar a tecnologia de “forma efetiva”, pois num ambiente 

educacional qualificado, a tecnologia pode permitir que os alunos se tornem:  

 utilizadores qualificados das TIC;  

 pessoas que pesquisam, analisam e avaliam a informação;  

 indivíduos que resolvem problemas e tomam decisões;  

 utilizadores criativos e efetivos de ferramentas de produtividade;  

 comunicadores, colaboradores, editores e produtores;  

 cidadãos informados, responsáveis e que dão contributos importantes. 

Com a entrada das TIC na escola questionam-se as tradicionais metodologias de ensino. As 

TIC podem funcionar como eixo de transformação dessas metodologias. Ao invés de tornar o 

papel do professor obsoleto, as TIC “enfatiza[m] o papel do professor como primordial” na 

constituição de um espaço, onde “as trocas de informação e a discussão colectiva adquirem 

máxima importância” (Pocinho & Gaspar, 2012, p.152). Todavia, os professores devem 

preparar-se para utilizar as TIC, “aceitando como incontestável que a interactividade e o 

multimédia obrigam a uma nova pedagogia, em que a criança/jovem está no centro da 

aprendizagem” (Santos, 1997, p.21).  

O sucesso do trabalho pedagógico com as TIC depende, em grande parte, da capacidade de o 

professor incentivar os alunos para a interação e o debate de ideias, através do envolvimento em 

trabalhos que exijam competências reflexivas (Pocinho & Gaspar, 2012, p.45). Nos espaços 

educativos da sociedade do conhecimento, a aprendizagem tem sido alvo de novas estratégias de 

ação, estimuladas pelas novas realidades e contextos, especialmente aqueles que estão 

direcionados para uma “pedagogia da colaboração” como meio para a “sustentabilidade das 

redes digitais de aprendizagem e conhecimento” (Farias & Dias, 2011). O objetivo é fazer com 

que o aluno aprenda a pensar, ou seja, aprenda a aprender.  
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3.8.2. O diálogo entre as TIC e as Línguas Estrangeiras 

 
Da reflexão desenvolvida no ponto anterior pode concluir-se que as TIC são um instrumento 

para a educação e a formação ao longo da vida. Focando a Língua Estrangeira (LE), esta é 

reconhecida como uma área de competência essencial para a aprendizagem ao longo da vida e 

para a formação do aluno como cidadão numa sociedade europeia de matriz humanista 

(Comissão Europeia, 2007). A aprendizagem de uma LE possibilita a promoção da autoestima, 

valorizando o que o aluno produz individualmente ou no grupo, favorecendo assim, a 

convivência, a partilha, considerando a igualdade, a diversidade, reconhecendo a sua identidade 

com o propósito de aprender a conhecer, a fazer, enfim, a ser, viver e conviver (Silva, 2010). 

Por outro lado, as TIC apresentam três grandes vantagens para o ensino da LE: potenciam o 

acesso a diferentes fontes de conhecimento, possibilitam a articulação de diferentes domínios e 

abordagens que se pretendam estudar e representam um instrumento pedagógico que associa 

diferentes programas e métodos de educação e formação. A estas vantagens podem acrescentar-

se os benefícios das TIC identificados por Teodoro & Freitas (1992) há mais de 20 anos e que 

se mantêm atuais:  

 enriquecimento das estratégias pedagógicas do professor;   

 visualização, simulação, análise, síntese e organização de conhecimentos;  

 adaptação dos contextos educativos a caraterísticas particulares de alguns alunos;  

 criação de novas dinâmicas sociais de aprendizagem, em ambientes formais e 

informais.  

Neste mesmo sentido, a tarefa do educador em LE passa por promover, de forma integrada e 

sistemática, espaços de contacto multilingue e multicultural onde seja possível ao aluno 

desenvolver uma competência plurilingue, usando e alargando o seu repertório linguístico-

comunicativo e de aprendizagem (Conselho da Europa, 2001). De certa forma, tal como o 

ensino-aprendizagem das TIC, as caraterísticas do objeto do ensino e da aprendizagem do 

espaço curricular das LE perspetiva-se como um espaço privilegiado para a preparação e 

participação dos alunos em sociedades diversas, tanto linguística como culturalmente, assim 

como para a participação ativa no diálogo intercultural e na vivência democrática.  

Vaz (2009), focando a ligação entre o ensino do inglês e as novas tecnologias, 

principalmente a internet, afirma que estas são uma boa ferramenta para professores e alunos, 

uma vez que é são recursos motivadores e que fomentam a comunicação e o uso desinibido da 

Língua. Neste sentido, segundo Horta et al. (2012), exige-se uma relação entre os objetivos de 

aprendizagem das LE no 3.º Ciclo e o uso das TIC, de modo a que o aluno possa:  



 
 
 

89 

 conhecer diferentes usos da Língua associados aos contextos de comunicação através 

da internet;  

 adequar o uso da Língua aos contextos de comunicação na internet;  

 participar em ambientes colaborativos na rede como estratégia de aprendizagem 

individual e como contributo para a aprendizagem dos outros, através da partilha. 

Pode depreender-se que é de incentivar a ligação entre a escola e os contextos exteriores aos 

espaços institucionais, e entre estes e as ações pedagógicas, na escola e a partir dela. Assim, as 

tecnologias e as LE apresentam-se como meios com elevadas potencialidades educativas, entre 

elas, a diminuição de barreiras entre os atores do processo educativo e o uso da Língua para uma 

comunicação autêntica. 

 

3.8.3. Resistências à utilização das TIC 

Segundo Alves & Rodrigues (2014) existe uma ligação classificada como difícil entre a 

utilização crescente das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) e a instituição 

escola, principalmente no que diz respeito aos processos de ensino-aprendizagem. Através de 

um inquérito implementado em 2011, a alunos e professores do ensino secundário, procuraram 

apreender indicadores sobre a evolução recente da utilização das TIC, nomeadamente os 

computadores e a internet, assim como as respetivas implicações no modo como aquela se 

desenvolve nos seus diversos aspetos. A alunos e professores foi perguntado se usavam o 

computador e a internet na sala de aulas, qual a frequência com que o faziam e quais os fins que 

enquadravam a utilização. 

Como se depreende do perfil das questões, os autores procuraram recolher indicadores sobre 

um problema fulcral da ligação entre tecnologia e aprendizagem, de onde sobressai a tendência 

perniciosa para a subutilização das TIC no ensino. Apesar das evidências sobre a mudança de 

paradigma tecnológico, a escola e os seus métodos de ensino-aprendizagem persistem como 

redutos onde a mudança gerada pela transformação paradigmática não tem ainda resultados 

claramente percetíveis e comprováveis. Com a resolução dos problemas de infraestrutura e de 

acesso às TIC por parte da população escolar, não se verificou também a satisfação de 

necessidades solicitadas por um uso mais intenso destes instrumentos, pelo que se assume ser 

relevante neste tempo interpretar a forma como estes estão a ser integrados e utilizados no 

processo educativo, os seus fins e benefícios, assim como a sua utilização nas diferentes 

dimensões da vida quotidiana.  

Os autores partem da constatação a partir da investigação já realizada, de que as TIC ainda 

são subutilizadas no ensino, indicando que também está por definir o que se entende por maior 

integração daquelas. Referem que na atualidade o que pretende com aquela é um maior 
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envolvimento destes recursos na exposição e na aprendizagem dos conteúdos, no espaço de sala 

de aula e nos contextos da interação entre professores e alunos. Para além da abordagem que 

foca a simples utilização de diversos tipos de software e junção das TIC ao processo educativo, 

assim como a definição de um rácio de número de alunos por computador, emerge uma outra 

onde se divulga a mudança paradigmática do processo e sistema educativos, tendo por 

referência a mudança que as TIC trouxeram às demais dimensões da vida social. Entre estas 

duas abordagens, os autores identificam conceções mais parcelares da integração dos 

computadores e da internet no ensino:  

 as que pretendem apenas uma maior incorporação curricular das TIC;  

 as que consideram que a sua integração exige uma alteração significativa nos métodos 

didáticos ou de ensino-aprendizagem; e, 

 aquelas que acrescentam à anterior a necessidade de mudança organizacional, 

articulando atitudes mais flexíveis em relação aos tempos, espaços, autoridade, papéis e 

currículo. 

Alves & Rodrigues (2014) entendem que a integração das TIC nos conteúdos a transmitir e a 

trabalhar em salas de aula exige alterações nos processos tradicionais de transmissão do saber, 

atualizando os métodos de ensino e incorporando-lhes ferramentas consideradas imprescindíveis 

no quotidiano, sendo fundamental então diagnosticar os benefícios específicos desta 

incorporação para a aprendizagem e melhoria dos resultados escolares. Neste sentido, mais do 

que seguir uma proclamação inquestionável não verificada, os autores indicam a necessidade de 

uma avaliação dos benefícios e aspetos menos positivos da integração das TIC, sublinhando o 

facto de estas terem sido adicionadas ao processo educativo como tendo benefícios automáticos 

e indiscutíveis, descuidando-se a possível perturbação da relação pedagógica entre professores e 

alunos. Alves & Rodrigues (ibidem) referem que em relação às TIC é manifesta a tendência 

para a sua utilização no sentido do reforço do ensino centrado no professor, em contraponto ao 

uso reduzido em atividades pedagógicas focadas no aluno, demonstrando a presença do 

computador e da internet na sala de aulas só como instrumento de transmissão de conteúdos por 

parte do docente. 

A observação dos autores permitiu-lhes concluir que a integração das TIC no ensino segue 

apenas a conceção curricular disciplinar, na qual representam mais uma disciplina ou simples 

acessória a mobilizar nos momentos considerados apropriados. Por outro lado, a observaram 

também que a integração do equipamento informático nas escolas não é desenvolvida no sentido 

de destacar uma conceção integradora das TIC no ensino. Os autores sublinham a relativa 

subutilização dos computadores e da internet na escola, principalmente na sala de aula e 

sobretudo pelos alunos, o que contraria os objetivos definidos no Plano Tecnológico da 
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Educação, em que se prevê uma maior implicação e intensidade da sua utilização. Alves & 

Rodrigues (ibidem) verificaram que quase todas as disciplinas do currículo do ensino 

secundário registam uma baixa frequência de utilização das TIC dos alunos em sala de aulas. A 

maior intensidade no seu uso verifica-se no seu recurso enquanto instrumentos auxiliares da 

exposição das matérias, que permitam enriquecer e tornar mais atrativas as mensagem a 

transmitir, decrescendo a utilização em outras circunstâncias, embora o incentivo à pesquisa de 

conteúdos eletrónicos por parte dos alunos revele no estudo frequências médias interessantes. 

Destacam-se as taxas de aplicação bastante reduzidas em utilizações de maior complexidade e 

sofisticação, como as atividades de simulação e cálculo ou manuseamento de software 

educativo. Os autores concluem que o computador e a internet representam uma simples 

atualização tecnológica dos meios de transmissão dos conteúdos a interiorizar, substituindo os 

procedimentos analógicos anteriores, sem transformação de procedimentos ou métodos. Desta 

forma, entende-se que as diretivas definidas hierarquicamente não conseguem só por si produzir 

o desenvolvimento de capacidades pedagógicas e didáticas de utilização das TIC em sala de 

aulas, sendo fundamental a iniciativa e mobilização dos professores para a formação e 

autoaprendizagem. 

Apesar dos investimentos consideráveis, ainda se verifica uma integração parcelar das TIC 

no ensino, tendo em consideração a utilização por parte dos professores e alunos, assim como a 

sua presença em atividades desenvolvidas, expondo a já referida simples junção de tecnologia às 

estratégias e aos processos pedagógicos tradicionais. Alves & Rodrigues (2014) apresentam um 

estudo que vem de encontro a um anterior, desenvolvido por Saragoça (2005). Este último autor 

entende que o debate sobre o papel da escola nas sociedades atuais e futuras, exige-lhe novas 

lógicas no sentido de transformar recetores em produtores de informação e conhecimento que, 

no meio de fluxos de comunicação intensos e extensos, sejam capazes de aprender a sociedade 

da informação, onde “as tecnologias são um fim e um meio para atingir as competências e os 

saberes que condicionarão o percurso social a realizar pelas pessoas” (2005, p.285). No seu 

estudo, Saragoça confirmou a hipótese sobre a insuficiência dos conhecimentos dos professores 

e da dimensão e perfil das atividades desenvolvidas na área das TIC, classificado como um 

produto tecnológico fundamental para viver na “sociedade em rede” (Castells cit. por Saragoça, 

2005, p.275), assim como aquelas com que se percebeu o papel da escola como agente de 

“cibersocialização” (Saragoça, 2005, p.280), para onde se estende e pode ampliar a 

ciberalfabetização, em que a tecnologia é reconhecida por professores e alunos como 

dinamizadora de ambientes educacionais facilitadores dos processos de ensino-aprendizagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As experiências da PES com a turma do 4.º ano de escolaridade da Escola Básica do Bairro 

da Luz (Agrupamento de Escolas da Sé - Guarda), sempre que possível apoiadas na utilização 

das TIC, permitiram apreender indicadores sobre as virtualidades da operacionalização de 

estratégias de memória, criando elos mentais através do agrupamento de sinónimos, antónimos 

ou campo semântico, a associação e elaboração que apoia o relacionamento de informação nova 

com outras já existentes na memória e a colocação de palavras novas em contexto. 

Simultaneamente foi possível observar as virtualidades da implementação de estratégias 

cognitivas, estimulando a compreensão e produção de novos enunciados através da manipulação 

e da transformação da Língua Estrangeira pelo aluno, facilitando a compreensão através da 

repetição, (re)produção formal de sons e ortografia, projetando a sua utilização de forma natural, 

através da conversação e leitura. Também foram mobilizadas estratégias de compensação de 

forma a auxiliar a compreensão e produção da nova Língua com o recurso a pistas linguísticas 

(prefixos) e outras como a estrutura do texto, o conhecimento do mundo ou aquele que é detido 

pelos próprios participantes. Para além destas estratégias diretas, ao longo das atividades letivas 

na disciplina foram também preconizadas estratégias indiretas, nomeadamente metacognitivas, 

através do planeamento, controle e avaliação da aprendizagem, afetivas, com a regulação da 

emoção, atitudes, valores e motivação, e, por último, as sociais suportadas pela interação e 

cooperação com os outros. 

Ao longo das práticas de ensino apreendeu-se o significado essencial do desenvolvimento de 

relações entre linguagem e pensamento no processo de ensino-aprendizagem, considerando a 

aquisição e desenvolvimento da escrita como um processo no qual a criança desempenha um 

papel ativo, ambicionando alcançar estádios de nível superior por processos de 

assimilação/acomodação, no contexto da interação com o meio ambiente. Neste sentido, 

seguiram-se os modelos propostos por Cassany (1999), nomeadamente, o gramatical 

observando um modelo formal e rígido da Língua, prescritivo e normativo, mas também 

princípios do modelo funcional, colocando a ênfase na comunicação através de pedagogias 

ativas, utilizando a Língua enquanto ferramenta comunicativa. Para além destes modelos, 

também se observaram princípios do modelo processual uma vez que se dedicou atenção ao 

processo de composição, entendendo-se que não basta saber gramática, sendo necessário o 

domínio do processo de composição de textos. No mesmo sentido, observou-se o modelo de 

conteúdo, sob o qual se atribuiu destaque ao conteúdo sobre a forma, entendendo que escrever 

constitui um instrumento para aprender. 



 

94 

As práticas de ensino-aprendizagem apoiadas nas TIC permitiram perceber as possibilidades 

de desenvolvimento do acesso a diferentes fontes de conhecimento, a articulação de diferentes 

domínios e abordagens que se pretendam estudar, constituindo as tecnologias um instrumento 

pedagógico que associa diferentes programas e métodos de educação e formação. A estas 

vantagens acrescentam-se indicadores apreendidos sobre: o enriquecimento das estratégias 

pedagógicas; as possibilidades de visualização, simulação, análise, síntese e organização de 

conhecimentos; a adaptação dos contextos educativos a caraterísticas particulares de alguns 

alunos; assim como a criação de novas dinâmicas sociais de aprendizagem, em ambientes 

formais e informais. Assim, as experiências de prática de ensino com a turma do 4.º ano de 

escolaridade da Escola Básica do Bairro da Luz sustentaram a perceção de que o professor da 

disciplina de Língua Estrangeira passa por promover, de forma integrada e sistemática, o 

contacto multilingue e multicultural de forma a desenvolver uma competência plurilingue, 

usando e alargando o seu repertório linguístico-comunicativo e de aprendizagem. Paralela e 

simultaneamente ao ensino-aprendizagem das TIC, as caraterísticas do objeto do ensino e da 

aprendizagem do espaço curricular das Línguas Estrangeiras revelaram-se como um palco de 

excelência para a formação e participação dos alunos em sociedades diversas, tanto linguística 

como culturalmente, assim como para a participação ativa no diálogo intercultural e na vivência 

democrática.  

Da ligação entre o ensino do Inglês e as novas tecnologias, principalmente a internet, 

percebe-se que estas constituem uma ferramenta fundamental para o professor e alunos, tendo 

em consideração que representam recursos motivadores que estimulam a comunicação e o uso 

desinibido da Língua. A utilização destes recursos nas aulas permitiu aos alunos conhecerem e 

adequarem diferentes usos da Língua associados aos contextos de comunicação através da 

internet, assim como participarem em ambientes colaborativos na rede como estratégia de 

aprendizagem individual e como contributo para a aprendizagem dos outros, através da partilha. 

Desta forma, as tecnologias e as Línguas Estrangeiras expõem-se como meios com elevadas 

potencialidades educativas, entre elas, a diminuição de barreiras entre os atores do processo 

educativo e o uso da Língua para uma comunicação autêntica. 

As experiências de prática de ensino com a turma do 4.º ano de escolaridade da Escola 

Básica do Bairro da Luz permitiram constatar que as dinâmicas de ensino-aprendizagem que 

utilizam como recurso as tecnologias, têm um potencial socializador no sentido da formação 

para uma cidadania responsável, assente no conhecimento e na responsabilidade. Neste(s) 

contexto(s) emerge o reconhecimento do papel do desenvolvimento da competência linguística 

e comunicativa em Língua Estrangeira daqueles que se estão a formar como atores sociais, 
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permitindo-lhes desenvolver competências linguísticas e comunicativas no sentido do(s) 

outro(s), através dos quais poderão aumentar o autoconhecimento.  
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Anexo I – Planificação da primeira aula  

 
 

Teacher: Nélia 
Pimenta 

Subject: English 
Book: Stars 4 
Module:  

 
Class: 4 
 

16/11/2017 

Agrupamento de Escolas da Sé - Guarda     
 

Escola Básica do Bairro da Luz  
 
Topics: 
Our body: I can; I can´t 

 
 

Learning aims: 
 
-Recall the parts of the body;( Sports and actions); 
 
-Learn new vocabulary; 
 
-Use “can”/” can´t”/” Can you…?”; 
 
-Recall the numbers; 
 
-Identify and name sports and actions, (Play football; Jump the rope; Swim in the 
pool/sea). 
 
 
 
Materials: 
 
-Book; Online picture; Online video. 

 
 

Procedures: 
 
-Warm-up: Greeting;  
-Writing the date/the weather on the board, 
-Speaking: Asking/Answering about the vocabulary (previous lesson); 
-Make a presentation using the vocabulary from the theme “body parts”; 
 
 
-Speaking Activity (Asking/ Answering questions); 
-Writing some sentences on the board; 
-Asking questions using; “I can/ I can’t”); 
-Solving exercise 1 and 2, page 37 (student´s book); 



 

 

-Listening/ repeating to a song in a video online 
 
 
Warm up: 
 
-The teacher and the pupils great each other. 
-Learners write and say the date. 
-The teacher and the pupils make a small presentation using the vocabulary of the 
previous lesson. 
 
 
Step 1: 
 
-Describing the body parts. 
-The teacher uses an image to help them. 
 
 
Step 2:  
 
-They write some sentences on their notebooks; 
-They solve exercise 1 and 2, page 37 (student´s book); 
 
Last step: 
 
-They listen/ sing a song about the theme “Body parts”. 
 
Anticipated problems: 
 
-If there is a difficult disruptive behavior, they will play the game “freeze” and “It´s 
yoga time”. 
-If there is any extra time the learners will solve the exercise from 36 (Student’s book).  
 
Bibliography:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CywjaI 

 
Lesson number : 
Date: Thursday, 16th November 2017 

 
Summary: Module 2-Our body: Speaking, Listening, singing skills. 
 
 
  



 
 
 

 

Anexo II – Planificação da segunda aula 

Teacher: Nélia 
Pimenta 

Subject: English 
Book: Stars 4 
Module:  

 
Class: 4 ano 

21/11/2017 

Agrupamento de Escolas da Sé - Guarda     
 

Escola Básica do Bairro da Luz  
 

Topics: 
 
-What can I do? 
-Sports and actions; 

 
 

Learning aims: 
 
 
-Review language; 
 
-Recall the days of the Week; 
 
-Identify and name sports and actions; 
-Can or can’t. 
-I can, can you?. 
 
 
Materials: 
 
-Book; Online video; Flashcards: Weather and Sports. 
 
Procedures: 
 
 
-Warm-up: Greetings; 
 
Writing the date/ the weather on the board; 
 
-Recall the name/ days of the week 
 
-Watching Two videos online; 
 
-Singing a song; 
 
-Listening/repeating. Point to the Word, page 30 (Student´s book), (We are superstars); 
-Solving exercises 3(Student´s book).  



 

 

Warm up: 
 
-Greeting each other; 
-Saying the date; 
-Recalling the days of the week and the weather using flashcards. 
 
Step 1: 
 
-Listening to / repeating a song in a video online about the theme: (body parts); 
-Singing the song. 
 
Step 2:  
 
- Identifying and saying the names of the sports in the flashcards . 
 
Step 3: 
  

- Listening/repeating and doing exercise 3 on page 30 (Student´s book), (We are 
superstars); 

 
Last step: 
 
- Repeating the song and writing the word on their notebooks.  
 

 
Lesson number : 
Date: Tuesday, 21th November 2017 

 
Summary: Sports and actions; Speaking, Listening, singing skills. 

 
 
 

 
Anticipated problems:  
 
-If there is a difficult disruptive behavior, they will play the game “freeze” and “It´s 
yoga time”. 
-If there is any extra time the learners will solve the exercise from 21(ActivNotebook).  
 
Bibliography:  
 
-https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwja 
 
 

  



 
 
 

 

Anexo III – Planificação da terceira aula 

Teacher: Nélia 
Pimenta 

Subject: English 
Book: Stars 4 
Module:  

 
Class: 4 

23/11/2017 

Agrupamento de Escolas da Sé - Guarda     
 

Escola Básica do Bairro da Luz  
 
Topics: 
Our body: I can; I can´t 
Sports and activities 

 
 

Learning aims: 
 
-Recall the parts of the body; 
 
-Learn vocabulary; 
 
-Use “can”/” can´t”; 
 
-Ask “Can you…? 
 
-Identify and name sports and actions. 
 
Materials: 
 
-Book; Flashcards; Online video. 
 
Procedures: 
 
-Warm-up: Greeting;  
-Writing the date/the weather on the board, 
-Listening to / repeating a song in a video online about the theme: (I can, I can´t.); 
-Speaking: Asking/Answering about the vocabulary (of the previous lesson); 
-Roleplaying using the vocabulary from the theme “Sports and activities”; 
-Asking/ Answering questions; 
-Writing some sentences on the board; 
-Asking questions using; “I can/ I can’t); 
-Solving exercise 1 and 2, 3, page 36 (student page 35 and 1,2 and ´s book); 
-Listening/ repeating to a song in a video online 
 
Warm up: 
 
-Greeting each other. 



 

 

-Saying the date. 
-Listening to a video online about the theme: (I can, I can´t.); 
 
Step 1: 
 
- Roleplaying and using the vocabulary from  the previous lesson. 
- Identifying and saying the names of the sports and actions in the flashcards. 
 
Step 2:  
 
-Solving exercise 1 and 2, 3, page 36 (student page 35 and 1,2 and ´s book); 
-Correcting the exercise with the help of the teacher. 
 
Last step: 
 
-Listening to / repeating a song in a video online about the theme: (I can, I can´t.); 
-Singing the song. 
 

 
Lesson number: 
Date: Tuesday, 21th November 2017 

 
Summary: Sports and actions; Speaking, Listening, singing skills. 

 
 
 

 
Anticipated problems:  
 
-If there is a difficult disruptive behavior, they will play the game “freeze” and “It´s 
yoga time”. 
-If there is any extra time the learners will solve the exercise from 21(ActivNotebook).  
 
Bibliography:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZWu5P7OuMIE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9UFo7OwbQKc 
 
 

 

 

  



 
 
 

 

Anexo IV – Planificação da quarta aula 

Teacher: Nélia 
Pimenta 

Subject: English 
Book: Stars 4 
Module:  

 
Class: 4 

28/11/2017 

Agrupamento de Escolas da Sé - Guarda     
 

Escola Básica do Bairro da Luz  
 

Topics: 
 
-Food; 
-I like, I love. 

 
Learning aims: 
 
 
-Review language; 
 
-Recall the days of the Week; 
 
-Identify and name about the theme food; 
 
-I like, I love. 
 
 
Materials: 
 
-Book; Realia; Poster (Food), Online video. 

 
 

Procedures: 
 
-Warm-up: Greeting; 
 
-Writing the date/ the weather on the board; 
 
-Recalling the name/ days of the week; 
 
-Correcting the worksheet (previous Lesson); 
 
-Watching a video online; 
 
-Learning new words related to the topic: (Food). 
 
-Listening/saying/reading: page 41, exercise 1,2,3 (Student´s book), (I like, I love); 



 

 

Warm up: 
 
- Greeting each other; 
-Saying the date; 
-Recalling the days of the week. 
 
Step 1: 
 
-Correcting the Worksheet (previous lesson). 
 
Step 2: 
 
-Watching two videos online. 
- Identifying and naming food. 
 
Step 3: 
 
-Giving the pupils some objects and asking to put them in the correct place according 
to: I like, I love, I don´t like. 
 
Last step: 
-Saying their favorite food. 

 
Lesson number: 
Date: Thursday, 23th November 2017 

 
Summary: Unit 3- Food is great; Speaking, Listening, singing skills. 

 
 
 

 
Anticipated problems:  
 
-If there is a difficult disruptive behavior, they will play the game “freeze” and “It´s 
yoga time”. 
-If there is any extra time the learners will solve the exercise from 34(ActivNotebook).  
 
Bibliography:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZWu5P7OuMIE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7lKclr67ajY 
 
 
  



 
 
 

 

Anexo V – Planificação da quinta aula 

Teacher: Nélia 
Pimenta 

Subject: English 
Book: Stars 4 
Module:  

 
Class: 4 

30/11/2017 

Agrupamento de Escolas da Sé - Guarda     
 

Escola Básica do Bairro da Luz  
 
Topics: 
 
-Food; 
-I like, I love; 
-I like, I don´t like. 

 
Learning aims: 
 
-Review language; 
 
-Recall the days of the Week; 
 
-Identify and name food categories; 
 
-I like, I love. 
 
Materials: 
 
-Book; Realia; Poster (Food), Online video, paperboard. 
 
Procedures: 
 
-Warm-up: Greeting; 
 
-Writing the date/ the weather on the board; 
 
-Recalling the name/ days of the week; 
 
-Watching a video online; 
 
-Learning new words related to the topic: (Food); 
-Working in pairs; 
-Roleplaying. 
 
Warm up: 
 
- Greeting each other; 



 

 

-Saying the date; 
-Recalling the days of the week. 
 
Step 1: 
 
-Watching a video online. 
 
Step 2: 
 
- Identifying and naming food. 
-Working in pairs. 
 
Step 3: 
 
-Giving the pupils some objects and asking to put them in the correct place according 
to: I like, I love, I don´t like. 
 
Last step: 
-Talking about their favorite food. 

 
Lesson number: 
Date: Thursday, 30th November 2017 

 
Summary: Unit 3- Food is great; Speaking, Listening, singing skills. 

 
 
 

 
Anticipated problems:  
 
-If there is a difficult disruptive behavior, they will play the game “freeze” and “It´s 
yoga time”. 
-If there is any extra time the learners will solve the exercise from page 41(Student´s 
book).  
 
Bibliography:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=W_siaVSv3Qs 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xAI59jUjCYw 
 
 
  



 
 
 

 

Anexo VI – Planificação da sexta aula 

Teacher: Nélia 
Pimenta 

Subject: English 
Book: Stars 4 
Module:  

 
Class: 4 

05/12/2017 

Agrupamento de Escolas da Sé - Guarda     
 

Escola Básica do Bairro da Luz  
 

Topics: 
 
-Food; 
-I like, I love, I prefer; 
-I like, I don´t like. 

 
Learning aims: 
 
-Review language; 
 
-Recall the days of the Week; 
 
-Identify and name food categories; 
 
-I like, I love, I prefer. 
 
Materials: 
 
-Book; Realia; Poster (Food), Online video. 
 
Procedures: 
 
-Warm-up: Greeting; 
 
-Writing the date/ the weather on the board; 
 
-Recalling the days of the week; 
 
-Learning new words related to the topic: (Food); 
-Roleplaying. 
-Solving exercise 1 and 2, page 34 (ActivNotebook) and exercise 1,2 and 3, page 36. 
 
-Watching a video online; 
 
Warm up: 
 
- Greeting each other; 



 

 

-Saying the date; 
-Recalling the days of the week. 
 
Step 1: 
 
-Roleplaying using realia. 
- Identifying and naming food. 
-Giving the pupils some objects and asking to put them in the correct place according 
to: I like, I love, I don´t like. 
 
Step 2: 
 
-Solving exercise 1 and 2, page 34 (ActivNotebook) and exercise 1,2 and 3, page 36. 
 
Last step: 
 
-Watching a video online; 
 

 
Lesson number: 
Date: Tuesday, 5th December 2017 

 
Summary: Unit 3- Food is great; Speaking, Listening, singing skills. 

 
 
 

 
Anticipated problems:  
 
-If there is a difficult disruptive behavior, they will play the game “freeze” and “It´s 
yoga time”. 
-If there is any extra time the learners will solve the exercise from page 41(Student´s 
book).  
 
Bibliography:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=GnfTHsdTodA&list=PL8Ul81ZgaxmyYoU9S
NXpatQALTS3ZwUMo 
 
  



 
 
 

 

Anexo VII – Planificação da sétima aula 

Teacher: Nélia 
Pimenta 

Subject: English 
Book: Stars 4 
Module:  

 
Class: 4 

07/12/2017 

Agrupamento de Escolas da Sé - Guarda     
 

Escola Básica do Bairro da Luz  
 

Topics: 
 
-Food; 
-I like, I love, I prefer; 
-I like, I don´t like. 
-Healthy, unhealthy eating. 
-Breakfast, Lunch, Dinner. 

 
Learning aims: 
 
-Review language; 
 
-Recall the days of the Week; 
 
-Identify and name food categories; 
 
-I like, I love, I prefer. 
-Healthy, unhealthy eating. 
-Breakfast, Lunch, Dinner. 
 
Materials: 
 
-Book; Worksheet (annex1); flashcards; Poster (Food), Online video. 
 
Procedures: 
 
-Warm-up: Greeting; 
 
-Writing the date/ the weather on the board; 
 
-Recalling the days of the week; 
 
-Learning new words related to the topic: (Food); 
-Solving a Worksheet about healthy and unhealthy food (annex1); 
-Speaking activity (Asking/Answering questions); 
-Watching a video online; 
-Singing a song 



 

 

Warm up: 
 
- Greeting each other; 
-Saying the date; 
-Recalling the days of the week. 
 
Step 1: 
-Solving a Worksheet about healthy and unhealthy food (annex1); 
- Identifying and naming healthy/unhealthy food. 
 
Step 2: 
 
-Giving the pupils some flashcards with images and names.  
-Asking to put them in the correct place according to: Breakfast, Lunch, Dinner, Using 
expressions like: (what do we need to eat for health?). 
 
Last step: 
 
-Watching a video online; 
 
-Singing a song. 
 

 
Lesson number: 
Date: Thursday, 7th December 2017 

 
Summary: Unit 3- Food is great; Speaking, Listening, singing skills. 

 
 
 

 
Anticipated problems:  
 
-If there is a difficult disruptive behavior, they will play the game “freeze” and “It´s 
yoga time”. 
-If there is any extra time the learners will solve the exercise from page 
46(ActivNotebook). 
 
Bibliography:  
 
-https://www.youtube.com/watch?v=5Mm6cZS7_dA 
 


