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 E ste espaço pretende ser um espaço de parti-

lha de todo o pessoal docente e não docente das Escolas/

Agrupamentos de Escolas Associados do Centro de For-

mação de Associação de Escolas de Amarante e Baião, 

bem como de outros interessados em contribuir com o 

seu conhecimento/boas práticas, em matérias de educa-

ção.   

 Este é o nosso desafio, num momento em que a 

partilha e a prática reflexiva fazem parte das dinâmicas 

e da cultura de cada Escola/Agrupamento. Se tem algum 

trabalho realizado que queira partilhar, este é o seu es-

paço.  

 Serão partilhados, também, trabalhos realizados 

nas ações formação contínua.  

 A nossa revista será, logo que criado o seu espaço, 

divulgada em formato digital, de forma a facilitar a sua 

leitura. 

 «Somente a reflexão e o diálogo  vão fortale-

cer a conceção da educação como uma tarefa que 

exige a complementaridade de saberes, o respeito 

pelos conhecimentos do outros e o reconhecimento  

dos próprios limites.» (Alarcão, In http://

gestaoescolar.abril.com.br/formacao/isabel-alarcao-

f a l a - f o r m a c a o - d o c e n t e - e s c o l a - r e f l e x i v a -

629883.shtml). 

O desafio 

http://simoneescritora.blogspot.pt/2010/08/formigas.html 

http://edfuniguacu.blogspot.pt/2012/05/academicos-de-edf-uniguacu-ajudem.html 

Trabalho em equipa 
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“...A formação 

i n i c i a l  d o s 

pro fessores  é 

c r u c i a l  p a r a 

e n f r e n t a r  o s 

d e s a f i o s  d a 

profissão...” 

 N uma sociedade em constante mudança, cada vez mais exigente e compe-

titiva, o exercício da atividade docente exige que os professores se assumam como agen-

tes dinâmicos e de mudança no seio da comunidade em que desenvolvem a sua atividade. 

É num ambiente cada vez mais agressivo que os docentes desenvolvem o seu trabalho, 

debatendo-se com uma infinidade de papéis e tarefas, o que exige um desenvolvimento 

profissional assente num aperfeiçoamento permanente da sua carreira (Ponte, 1994).  

 O desenvolvimento profissional, na dupla perspetiva, do professor individual e do 

coletivo docente, deve ocorrer na escola, local de trabalho do docente, espaço onde aconte-

cem as experiências, formais e não formais, que vão contribuir para o desenvolvimento 

das suas competências profissionais. Fullan (1987, citado por Garcia, 1999, p. 27) consi-

dera que o desenvolvimento profissional é “um projeto ao longo da carreira desde a for-

mação inicial, à iniciação, ao desenvolvimento profissional contínuo através da própria 

carreira”. Refletir acerca desse contínuo do desenvolvimento profissional, embora de for-

ma muito sintética, é o que nos propomos abordar. 

Formação inicial 

 Aqui impõe-se uma questão: que tipo de professor se pretende formar e para que 

contexto? Como reconhece Nóvoa (1995), a formação inicial do professor não pode ser 

retirada da realidade que o futuro professor terá que enfrentar e onde irá atuar, nem 

deve ser apenas uma tarefa isolada da universidade, pelo que os cursos de formação ini-

cial de professores devem ser “mais do que o lugar de aquisição de técnicas e de conheci-

mento” (Nóvoa, 1995, p. 18), sendo que a formação de professores é o “momento-chave da 

socialização e da configuração profissional” (Ibidem).  

 Garcia (1999, p. 81) defende que é necessário compreender a formação de profes-

sores em relação com quatro áreas da teoria e investigação didática: a escola, o currículo 

e a inovação, o ensino e os professores, comparando o desenvolvimento profissional a 

uma “encruzilhada de caminhos” que se assemelha à cola que permite unir práticas edu-

cativas, pedagógicas, escolares e de ensino. Segundo Garcia (1999, p. 81), as metas e fi-

nalidades na formação inicial devem incluir as “dimensões de conhecimentos, destrezas, 

habilidades ou competências e atitudes ou disposições”. 

 Como vem consagrado no Estatuto da Carreira Docente (Decreto-Lei n.º 139-

A/90, de 28 de abril), artigo 13.º, “a formação inicial (…) é a que confere habilitação pro-

fissional para a docência no respetivo nível de educação ou de ensino”. A formação visa 

dotar os candidatos à profissão das competências e conhecimentos científicos de base pa-

ra o desenvolvimento profissional da prática docente nas dimensões: Profissional, social 

e ética; Desenvolvimento do ensino e da aprendizagem; Participação na escola e relação 

com a comunidade educativa; Desenvolvimento profissional ao longo da vida.  

 Como se conclui, a formação inicial dos professores é crucial para enfrentar os 

desafios da profissão docente, sendo que os primeiros anos de exercício docente são abso-

lutamente fundamentais, uma vez que é, nesses anos, que grande parte do percurso pro-

fissional se define (Nóvoa, 2010), reconhecendo-se a importância da supervisão no desen-

volvimento profissional, como se encontra previsto no período probatório dos docentes 

(Roldão, 2010).  

Formação contínua / Formação ao longo da vida 

 No momento em que se adquire a habilitação profissional fica-se habilitado para 

a docência, mas é apenas o início de um longo percurso, sempre inacabado, visto que as 

competências e os conhecimentos adquiridos revelar-se-ão manifestamente insuficientes 
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http://www.alfabeta2.it/wp-content/uploads/2013/11/Escher-Vincolo-

dunione-1956-800x600.jpg 

―Não nascemos 

professores. Tor-

namo-nos profes-

sores por meio de 

um processo de 

formação e de 

aprendizagem na 

p r o f i s s ã o ‖ . 

(Nóvoa, 2010) 

Formação e Desenvolvimento Profissional 



para o exercício das várias funções, ao longo da carreira. É necessária uma forte sus-

tentação científica, pedagógica e didática para os desafios que são colocados, dia a dia, 

nas nossas escolas, daí a importância dos docentes estarem sempre atualizados, em 

permanente aprendizagem, formação e prática reflexiva. Destaca-se a importância 

deste aspeto, na medida em que é fundamental “reconhecer que os professores são 

sujeitos que aprendem, em vez de meros executores ou obstáculos da/para a mudança 

(…)‖ (Tiezzi citado por Garcia, 1999, p. 50). A formação contínua é importante para o 

desenvolvimento profissional, mas está, muitas vezes, associada à ideia de 

“frequentar cursos, numa lógica mais ou menos escolar” (Rodrigues 2007, p. 31), pelo 

que os docentes devem frequentar as ações de formação que respondam às suas neces-

sidades, como forma de encontrar resposta aos problemas que enfrentam no desempe-

nho das suas funções. Mas não basta a frequência de ações ou cursos, há toda uma 

aprendizagem que se realiza na escola, o que implica que se passe gradualmente de 

uma situação de dependência para uma situação de autonomia (Garcia, 1999), com 

diferentes fases que se prendem com a maturidade pessoal, porque tal como refere 

Garcia (idem, p. 50) ―não se pode afirmar que existe uma única teoria de aprendiza-

gem do adulto”.  

Desenvolvimento profissional 

 Apesar de se confundir, muitas vezes, a noção de desenvolvimento profissional 

com a noção de formação, conceitos próximos mas não equivalentes (Rodrigues 2007), 

o desenvolvimento profissional processa-se “através de múltiplas formas e processos, 

que incluem a frequência de cursos mas também trocas de experiências, leituras, re-

flexões” (Rodrigues, 2007, p. 31). 

O esquema, que a seguir apresentamos, define as várias dimensões do desenvolvi-

mento profissional, segundo Roldão (2010): 

       Esquema: Processos de construção e desenvolvimento profissional 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

                                                

Fonte: Roldão (2010, p. 16) 

 Sendo o professor um elemento-chave do processo de ensino-aprendizagem, 

não é possível uma evolução positiva do seu desenvolvimento profissional sem a sua 

participação empenhada porque, como considera Fullan (1987, citado por Garcia, 

1999, p. 27), o desenvolvimento profissional é ―uma aprendizagem contínua, interati-

va, acumulativa, que combina uma variedade de formatos de aprendizagem”.  
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―O desenvolvimen-

to profissional pro-

cessa-se ―através 

de múltiplas for-

mas e processos, 

que incluem a fre-

quência de cursos 

mas também tro-

cas de experiên-

cias, leituras, refle-

xões‖ (Rodrigues, 

2007 ) 

http://zibalsc.blogspot.pt/2012_01_01_archive.html 

http://www.batera.com.br/Artigos/dicas-para-um-desenvolvimento-profissional 

“O desenvolvimento 

profissional é “uma 

aprendizagem contí-

nua, interativa, acu-

mulativa que combi-

na uma variedade de 

formatos de aprendi-

zagem”.  
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AÇÕES DE FORMAÇÃO: REFLEXÕES 

LIDERANÇA E GESTÃO DE EQUIPAS 

V ivemos tempos absolutamente controversos, com dinâmicas 

sociais bastante complexas face a constrangimentos de natureza económi-

ca e social que se refletem de forma bastante acentuada nas nossas insti-

tuições. 

Ora, a escola será porventura a instituição onde estes reflexos são 

mais evidentes e mais se farão notar, marcando definitivamente aqueles 

que são objeto de todo o processo de ensino aprendizagem: os alunos. 

Assim, só com uma instituição sustentada em lideranças fortes e 

equipas que consigam constituir-se como tal será possível promover o obje-

tivo último de tal instituição: educar. 

É neste pressuposto que a frequência de um curso de formação inti-

tulado “Liderança e Gestão de Equipas” foi extremamente pertinente para 

a minha prática profissional. 

Um professor vive num ambiente absolutamente fértil para colocar 

no terreno conhecimentos e competências desenvolvidos nesta ação. A es-

cola é constituída por lideranças constantes, desde o topo da pirâmide – o 

Diretor – até ao íntimo de uma sala de aula ou de uma reunião de pais, 

passando por um conjunto de lideranças intermédias que sustentam es-

truturas de uma importância vital para os objetivos a que se propõe a es-

cola. Ao mesmo tempo, o trabalho em grupo surge com tal naturalidade 

que estes são constituídos com tal vulgaridade que não há nenhum profes-

sor que não participe em vários ao mesmo tempo. 

Sim, disse grupos! Porque no que respeita à constituição de equipas 

não consigo falar em vulgaridade já que raras vezes os grupos se constitu-

em equipas. 

Face a tal realidade, a minha prática profissional é constantemente 

confrontada com situações em que assumo o papel de líder, outras de lide-

rado e com responsabilidades na gestão/integração de equipas indepen-

dentemente dos papéis que são atribuídos.  

O curso de formação que agora termina traz contributos importan-

tes que certamente não deixarei de colocar em prática, ou pelo menos re-

fletir sobre eles, enquanto professor com responsabilidades ao nível da 

gestão fora e dentro da sala de aula. 

A liderança organizacional e os pressupostos que ajudam a delimi-

tar os perfis ideais de quem a exerce sempre estiveram na ordem do dia. 

Várias são as definições e as classificações quanto a estilos ou práticas de 

liderança apresentadas por vários autores. E ainda que uns estilos possam 

reunir mais ou menos simpatia, a verdade é que todos podem ser bem su-

“… só com uma insti-

tuição sustentada em 

lideranças fortes e 

equipas que consigam 

constituir-se como tal 

será possível promover 

o objetivo último de tal 

instituição: educar” 

http://blog.runrun.it/6-conselhos-para-uma-gestao-de-pessoas-

inteligente/ 



cedidos desde que o diagnóstico ao grupo de liderados permita identificar o 

perfil de líder ajustado. 

Pessoalmente sou entusiasta de uma liderança democrática em que o 

líder orienta, estimula, ensina, ajuda, enquanto que os subordinados colabo-

ram, sugerem, partilham, cooperam, ou seja, há comunicação nos dois senti-

dos. Mas, a opção por estilo de liderança que se afaste de um estilo democráti-

co, seja ele mais autocrático ou liberal dependerá sempre do grau de maturida-

de do grupo. 

Aliás, será ao nível do cálculo da maturidade de um grupo ou equipa 

que muito valorizo esta ação. A matriz apresentada ao longo das sessões que 

cruza o grau de maturidade com o estilo de liderança que melhor se ajusta 

constituirá uma ferramenta de trabalho para as minhas ações futuras. 

É consensual entre os vários autores que a liderança é uma arte, a arte 

de influenciar os liderados, e esta influência só é possível se estilo de liderança 

e grupo ou equipa estiverem em perfeita sintonia. Provavelmente, uma equipa 

madura será o desejável face a qualquer liderança, mas constituição de uma 

equipa é um processo difícil.  

Uma verdadeira equipa assenta na confiança, onde a liderança é com-

partilhada, o diálogo estimulado e as ações são implementadas em conjunto. 

Ora, a confiança é um processo que não se constrói por decreto e não havendo 

confiança jamais haverá equipa. 

Com certeza que no meu futuro profissional, quer tenha responsabilida-

de de formar equipas, ou de as integrar, não deixarei de procurar os consensos 

e os ambientes possíveis que conduzam à linha de partida para a constituição 

de equipas capazes. 

   

 

 

 

Nuno Mota 

(Prof. Agrupamento Vale de Ovil) 
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“Pessoalmente sou en-

tusiasta de uma lide-

rança democrática “ 

http://www.oficinadegerencia.com/2011/05/busca-pelas-novas-liderancas-voce-

sa.html 
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LIDERANÇA E GESTÃO DE EQUIPAS 

 A  ação de formação sobre a liderança e Gestão de Equipas 

chamou-me atenção pelo facto de achar difícil e complexo a liderança de 

equipas no contexto escolar. O conflito entre colegas ou alunos, lidar 

com personalidades distintas e gerir tudo isto num propósito comum é 

um desafio aliciante mas muito complexo. 

Um líder é uma pessoa que dirige um grupo, portanto, tem a 

função de unir os seus elementos, para que todos possam alcançar obje-

tivos comuns do grupo. Logo, a aquisição de competências de liderança 

é, pois, um desafio de desenvolvimento pessoal e profissional. 

No início da formação refletimos sobre o conceito de liderança 

concluindo que liderar pessoas consiste em dirigir a equipa e conseguir 

despertar nas pessoas um propósito para que todos trabalhem em uni-

ão, de modo a alcançar as metas estabelecidas. 

Verificamos que é impossível liderar pessoas somente com o uso 

do poder ou da autoridade mas devemos direcionar o melhor caminho, 

demonstrar interesse e confiança na equipa, estimular o grupo e man-

ter a comunicação entre todos os membros da equipa. 

No contexto educativo atual é cada vez mais difícil lidar com a 

desmotivação dos alunos. Assim, o professor precisa de ser um líder ati-

vo, comunicativo, organizado e saber adaptar-se a situações novas e dis-

tintas. 

Numa das sessões de formação, falamos sobre o nível de maturi-

dade das equipas e o tipo de liderança que devemos implementar. A 

aplicação dos tipos de liderança no contexto de sala de aula, passa por 

conhecer bem a turma que temos à frente, o que nem sempre é fácil, 

uma vez que cada grupo de alunos é diferente e tem características 

muito específicas. O professor deve adaptar o seu tipo de liderança a 

cada turma. Se uma turma for composta por alunos nada empenhados e 

com dificuldades, a liderança deve  ser do estilo determinar. O professor 

(líder) deve dar instruções claras e supervisionar com rigor todos os tra-

balhos escolares dentro e fora da sala de aula. 

Numa turma com alunos empenhados mas com dificuldades, o 

estilo de liderança já pode ser persuadir, onde o professor deve discutir 

ideias, apoiar e dar reforço positivo aos discentes. 

Quando os alunos têm poucas dificuldades, são alunos perspica-

zes e atentos deve-se usar uma liderança do estilo compartilhar ou dele-

gar. O professor deve observar, monitorizar apenas e levar os alunos à 

participação na tomada de decisões. 

Uma turma de excelência, assim como as equipas, deve ser coe-

sa, haver confiança entre os membros do grupo e entre o grupo e o pro-

fessor. Deve também haver  muita cooperação e partilha de sucessos e 

―A aquisição de com-

petências de lideran-

ça é, pois, um desafio 

de desenvolvimento 

pessoal e profissio-

nal‖.  

http://www.catho.com.br/carreira-sucesso/gestao-rh/ser-um-exemplo-e-fundamental-

para-a-lideranca-integral 

http://raquelcorreiaescritora.blogspot.pt/2011/11/arte.html 

“Uma turma de excelên-

cia, assim como as equi-

pas, deve ser coesa, ha-

ver confiança entre os 

membros do grupo e en-

tre o grupo e o professor. 

Deve também haver  

muita cooperação e parti-

lha de sucessos e insuces-

sos.” 



insucessos. 

No que se refere a coordenação de equipas pedagógicas, nomeadamente coordenação de 

grupo ou departamento e projetos de escola, acho importante começarmos a ter equipas com um 

alto nível de cooperação e confiança de modo a executar e progredir num propósito comum. Neste 

campo acho bastante difícil a gestão de conflitos e gerir a falta de motivação dos professores. 

A este nível e embora a equipa tenha um nível de maturidade elevado é difícil torna-la 

uma verdadeira equipa e não um grupo de trabalho. 

Deve-se incentivar a partilha de ideias, haver sempre espaço para o diálogo e ter níveis de 

confiança elevada. O coordenador, no entanto, deve monitorizar o grupo e motivar, incentivar a 

criatividade e iniciativa, deve, também, delegar funções sempre que possível. 

Por último, achei interessante a aplicação de testes sociométricos na direção de turma pa-

ra assim ter uma maior consciência das relações sociais dos alunos. Por exemplo seria útil para a 

caracterização de turma ou para me inteirar da integração de alguns alunos na turma. 

Em conclusão, achei uma formação interessante e que pode ser útil na gestão dos recursos 

humanos em coordenação de projetos. Em turmas será proveitosa na aplicação dos vários tipos de 

liderança a grupos com diferentes níveis de maturidade. 

 

 

 

 

 

Carla Silva  

(Prof. Agrupamento de Escolas de Amarante) 
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“Decidi  então 

parar um pouco e 

pensar. 

Eu aprendi como 

resolver este tipo 

de situações.” 

“Não temos falta 

de tempo, mas 

dispomos de muito 

tempo que não 

sabemos aprovei-

tar”. Séneca 

 E u sabia que o dia ia correr mal …  

 O despertador não tinha tocado, quase caía no duche, o pão a queimar, o vizinho ti-

nha o carro em cima da nossa rampa… Uf! Será que ia chegar a horas à escola?! 

Bom, ao fim de 45 minutos de estrada (já estou a ficar cansada disto… todos os dias…) che-

guei ao destino. 

 As aulas até nem foram cansativas. Os rapazes ainda estavam com sono por terem 

visto até tarde o jogo de futebol da véspera e as raparigas não sabiam se deviam falar alto e 

perturbar o sossego pouco usual da sala de aula. Na dúvida calaram-se. 

 Mas eu sabia que o dia ia correr mal… 

 Terminadas as aulas, voltei à condução. Desta vez não de volta a casa, mas para ou-

tra escola, para uma ação de formação. Foi então que percebi. Tinha mesmo de fazer um 

relatório de avaliação. Não será difícil, pensei. Mas é urgente e importante. Dois dos concei-

tos que tinha explorado na ação. 

 Bem, afinal já tinha começado o primeiro parágrafo e ainda tinha mais uma sema-

na. Sob o stresse da aproximação do final do prazo vou trabalhar bem melhor, sosseguei-

me. Eu vou conseguir lidar com isto. 

 Quando cheguei a casa, já depois da hora do jantar com a família, só tive tempo para 

um chá, entre plano de aulas e trabalhos de casa para corrigir, e… afinal o dia até nem cor-

reu mal! Adormeci. 

 Mas os dias foram passando com aulas, reuniões intercalares, correção de testes e 

muito poucas horas de descanso. O marido cansado, os filhos a precisar de mais atenção, a 

roupa por passar e até os cães olhavam para mim com ar piedoso. 

 Decidi então parar um pouco e pensar. 

 Eu aprendi como resolver este tipo de situações. 

 Se eu avaliar negativamente a minha competência para lidar com o stresse e acredi-

tar não ter estratégias para superar as minhas dificuldades, então não vou conseguir ultra-

passar essa barreira. Tendo consciência disto, passei a gerir bem melhor o meu tempo e as 

situações de stresse que vão surgindo. Com o passar do tempo e das vivências, relativizam-

se os contratempos. Já consigo delegar algumas das tarefas domésticas embora não o consi-

ga fazer a nível profissional. 

 Mas sem qualquer tipo de intervenção, seja ela primária, secundária ou terciária, o 

professor será sempre alvo privilegiado de stresse. A gestão organizacional efetiva será a 

única forma de colmatar os contratempos da nossa profissão. 

 E, naquele dia, quando voltava para casa perdida nos meus pensamentos (será que 

a mãe do Jorge vai conseguir o subsídio…? E o caso do Pedro? Ainda não sei como ajuda-lo a 

superar aquela fase…), quando decidi que ia partilhar os meus anseios através do meu rela-

tório de avaliação para a ação de formação que frequentava. 

      

Elsa Silva e Sousa 

(Prof. Agrupamento de Escolas Amadeo Souza Cardoso) 
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GESTÃO DO TEMPO E DO STRESSE 
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E sta é a história de um menino chamado José, ou melhor Zé como gostava de ser 

conhecido pelos colegas. O Zé era muito distraído, ele bem se esforçava nas aulas 

de matemática, de português, de estudo do meio, mas sem grandes resultados. Tais atitudes 

valiam-lhe alguns raspanetes da professora a quem ele respondia com os olhos azuis enormes, 

fixos e pregados ao seu rosto: 

_ Ó professora, eu digo ao mundo da lua para não entrar comigo para a sala, mas ele 

cola-se a mim e não me deixa! 

À professora já só lhe saía em jeito de desabafo, à mistura com algum desespero: 

_Parece impossível! Falta-te um parafuso! 

Se até ao momento os seus olhos denunciavam desânimo, passaram a partir de agora a 

manifestar desespero e surpresa, muita surpresa, pois não percebia de onde lhe podia faltar o 

tal parafuso. 

Aqui façamos uma pausa à nossa história, para mudarmos de sítio. Da sala de aula 

passemos ao Museu Municipal de Amarante, Amadeo de Souza Cardoso. 

Esperávamos, sentados numa escadaria, para assistir a uma 

peça de teatro quando dou de caras com o Zé, com os olhos azuis da cor 

do céu, inundados de lágrimas. Numa das mãos tinha um pequeno 

parafuso que apanhara do chão e com a outra tateava a cabeça 

centímetro a centímetro, tentando encontrar o sítio de onde lhe tinha 

caído o tal parafuso. Agora sim, a professora tinha razão, faltava-lhe um 

parafuso mesmo e estava mesmo ali na sua mão. 

Esta atitude valeu um sorriso da professora mas ele é que não se conformava com esta 

perda. 

 

 

Maria da Graça Pinheiro  

(Prof. Agrupamento de Escolas de Amarante) 

OFICINA DA PALAVRA / ATELIER DE HISTÓRIAS 

FALTA-TE UM PARAFUSO 

http://admiradoresdafisica.blogspot.pt/2012/07/o-que-e-mais-facil-fazer-penetrar-em.html 
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HISTÓRIAS DE PARES 

Quando se faz uma panela, faz-se um testo para ela” 

 A panela andava à procura de um par para ela. Apareceu primeiro um 

prato que diz: 

- Oh, que linda panelinha! Não quer casar comigo? 

A Panela disse: 

- És muito frágil para mim que sou feita de aço! 

Apareceu um regador que lhe propôs casamento: 

- Não quero casar contigo porque “regas” muito e vais-me ser infiel! 

Apareceu um esfregão que lhe propôs também casamento. 

- Não quero casar contigo porque estragas a minha beleza inoxidável! – 

respondeu-lhe a panelinha. 

Apareceu um fogão que insistiu no pedido. 

- Contigo? Nem pensar! Nem um gelado podia saborear! 

Um testo, que tinha ficado viúvo porque a sua querida panela de 

“alumínio” furou e foi para o lixo, propôs-lhe casamento e, de imediato, a pa-

nela aceitou. 

 “Quando se faz uma panela, faz-se o testo para ela” 

 

Lurdes Sampaio 

(Prof. Agrupamento de Escolas Amadeo Souza Cardoso) 
“Quando se faz uma pane-

la, faz-se um testo para 

ela” 



 U 
ma mulher, chamada Maria, casada com um homem chamado Iná-

cio. Viviam numa aldeia, junto ao rio, e não tinham onde cair mortos. 

A mulher era de vida, fazia tudo no virar de um olho e o marido, para além de não levantar um 

dedo, coitado, não fazia nada com jeito. 

Ao pé da casa tinham um bocadinho de terra. A mulher semeou-o de linho, que de-

pois colheu, fiou e teceu. Fez uns poucos de metros de pano e disse para o marido: 

- Já temos com que tapar os nossos buraquinhos.  

No dia seguinte, a mulher, que nem tempo tinha para se coçar, saiu de casa e foi lavar a roupa 

ao rio. Quando voltou, o homem, que não tinha os cinco alqueires bem medidos, estava muito 

contente e disse: 

- Olha, mulher! Já tapei os nossos buraquinhos. Cortei o linho aos bocados e com eles tapei os 

buraquinhos do chão e das paredes. 

- O que tu fizeste, Inácio! O linho era para remendar os nossos buraquinhos dos lençóis! – disse 

a mulher já com os nervos em franja. 

- Deixa estar, mulher, que para a próxima já sei como é. 

Na semana seguinte, a senhora Maria resolveu comprar um porco, e o marido ofe-

receu-se para o ir comprar. Foi à feira comprou o animal e quando chegou a casa 

ia de cangalhas, porque levava o porco ao colo.  

- Que ideia a tua Inácio! Continuas um cabeça de alho chocho. Tinhas atado uma cordinha a 

uma perna e o porquinho vinha encantado da vida.  

- Deixa estar, mulher, que para a próxima vez já sei como é. 

Passado algum tempo a Senhora Maria precisou de um cântaro para a água, e o ma-

rido disse que o ia comprar. Foi à feira e comprou o cântaro. Atou-lhe uma cordinha 

à asa e veio com ele a arrastar pelo chão. Já se vê, chegou a casa, só com a asa presa 

à cordinha. 

A dona Maria uma vez mais perdeu a cabeça e disse: 

- Fazes coisas do arco-da-velha! Tinhas pedido ao nosso vizinho que trouxesse o cântaro no carro 

da palha que ele foi comprar, pois ele tinha-nos feito esse grande favor. 

- Deixa estar, mulher, que para a próxima vez já sei como é. 

Passado um mês a senhora Maria precisou de comprar agulhas. 

- Ora esta! Ter que ir à feira só para comprar agulhas! – disse a mulher para os seus botões. 

Gritou pelo senhor Inácio e pediu-lhe para ir comprá-las. 
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Uma história com frases feitas e repetição de frases 

― INÁCIO E AS SUAS PATETICES‖ 

 



- Não te rales, mulher, eu vou à feira e compro as agulhas. Vou num pé e venho noutro. 

Quando voltou, perguntou-lhe a mulher: 

- Que é das agulhas?  

- Vêm aí no carro da palha do nosso vizinho. 

- Valha-me Deus, homem, arranjaste outro par de botas! Devias trazê-las espetadas 

na gola do casaco. 

- Deixa estar, mulher, que para a próxima vez já sei como é. 

Entretanto, passara-se um ano e a senhora Maria tinha uma grande ceifa para fa-

zer. Mas a foice estava velha. O marido, que, apesar de passar tanto tempo, continu-

ava como um seixo, ofereceu-se para ir à feira comprar a foice para a mulher. Voltou 

para casa com a foice espetada na gola do casaco. A mulher furiosa, porque o casaco 

lhe tinha custado os olhos da cara, disse: 

- Olha, Inácio, falar contigo é chover no molhado. A partir de hoje vamos os dois à feira, pois es-

tou a ver que desse mato não sai coelho. 

Inácio meteu a viola no saco e não abriu mais o bico e admitiu que era um poço de patetices. 

 

 

 

Helena Geraldes  

(Prof. Agrupamento de Escolas Amadeo Souza Cardoso) 
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 C 
erto dia uma linda chinelinha, ao passar por um grande e 

bonito espelho da casa onde vivia, apercebeu-se que afinal era mais bela 

que o que pensava. 

  A sua vida ali não era muito divertida, sentindo-se inútil desde a 

altura em que se desencontrou da irmã que lhe fazia par. 

Foi então que teve uma ideia brilhante: procurar um noivo e 

casar. Tomou um belo banho meio escondida por entre os 

arbustos, tendo apenas por companhia alguns peixinhos e 

rãs, num fresco riacho que por ali passava. Como se sentiu 

confortável!  

  Toda bem cheirosa e bonitinha, sentou-se num banco de jardim e 

deliciada com o chilrear dos passarinhos, ia perguntando:  

 - Quem quer casar com esta chinelinha que é tão fresquinha e ar-

ranjadinha? 

  Passou uma bota com sola grossa e pesadona, que lhe disse:  

- Quero eu, quero eu. 

- Mostra lá como caminhas. 

 E a bota fazia: pum, pum, pum estragando as plantinhas 

do jardim.  

-Não gosto de ti. És forte demais e quando passeias fazes muito barulho. 

 Como ficou triste a solitária bota! Lá continuou cabiz baixo o seu caminho 

enquanto a chinelinha perguntava:  

 - Quem quer casar com esta chinelinha que é tão fresquinha e ar-

ranjadinha? 

  Passou um soco a bater o seu tacão.   

 - Quero  eu, quero eu. 

 - Ora mostra lá o teu jeito de andar, pediu a chine-

linha. 

 Trec, trec, trec…. 

História por decalque a partir de outra história 

― A História da Carochinha‖ 

Encadeamento: “A LINDA CHINELINHA” 

http://espichandoaconversa.blogspot.pt/2012/12/

indicacao-de-sites-desobre-literatura.html 

“O caminho para a leitu-

ra começa na infância 

quando as crianças pas-

sam a gostar de  pa-

lavras de ouvir histó-

rias, além de se anima-

rem ao contar momentos 

da sua vida para pessoa 

próximas.”  

Suzanne Dixon, Lendo e cres-

cendo: dicas de leitura para 

crianças pequenas  
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  - Ai, não, não. Não pode ser. Que barulho irritante! Vai, vai. 

 E o soco lá foi caminho além. 

  Novamente perguntou: 

 - Quem quer casar com a chinelinha que é fresquinha e arranjadinha? 

 Imediatamente surge uma galocha escura e feia que responde: 

- Quero  eu, quero eu casar contigo. 

- Pois então tens de mostrar como andas. 

 Poc, poc, poc (toda desajeitada). 

- Não pode ser, que coisa tão desagradável. Que diriam de mim! 

 Passado pouco tempo, novo candidato apareceu. Era um sapato de salto fino e logo a 

chinelinha perguntou: 

 - Quem quer casar com a chinelinha que é fresquinha e arranjadinha? 

 - Quero eu, quero eu, respondeu prontamente. 

 - Gostava de te ver andar. 

  Tic, tic, tic…muito afivelado. 

 - Mas que sapato tão aprumado, até podes cair para o lado! 

  - Não é a ti que procuro, comentou a bela chinelinha.  

  E o sapato lá virou costas muito desolado. 

- Quem quer casar com a chinelinha que é fresquinha e arranjadinha? 

- Quero eu, quero eu.  

Disse um belo chinelinho, muito elegante e janota enquanto o seu coração batia bem 

forte.  

- Ora dá lá uma voltinha. Quero ver o teu andar.   

E logo o chinelinho não parou de redopiar enquanto a chinelinha não parava de 

olhar. 

   Foi assim que os dois perceberam que foram feitos um para o outro e o casamento logo se 

combinou. O local escolhido não podia ser melhor que uma bonita praia onde costumavam passear, e 

com todos os pretendentes a felicitar. Durante a tarde houve música e dança pois com os chinelinhos 

ninguém se cansa. 

  Ao pôr do sol lá foram os ― pombinhos‖ para uma ilha deserta transportados 

no dorso de um golfinho. Eis que uma grande tragédia aconteceu: o noivo caiu e qua-

se se afogou. Coitada da sua amada! Chorou, chorou, chorou…  

 Vieram em bando muitas gaivotas que o salvaram para felicidade de 

todos e assim o viveram felizes para sempre. 

 

 

 

Maria Amélia Cruz 

(Prof. Agrupamento de Escolas Amadeo Souza Cardoso) 
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POEMA 

 

O que está na varanda 

A menina Fernanda 

O que está na janela 

A bela donzela 

O que está no poço 

Um belo moço 

O que está no telhado 

O moço molhado 

O que está na chaminé  

Um cheirinho a café 

O que está na rua 

Uma grande lua 

O que está atrás da porta 

Uma mosca morta 

O que está no ninho 

Um ovo amarelinho 

Para a linda donzela 

Dar ao seu amorzinho 

Que em troca  

    Lhe dará uma beijoca. 

 

 

Alice Lima 

(Prof. Agrupamento de Escolas Amadeo Souza Cardoso) 
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POEMA 

 

 

 

Era uma vez a Joana que não gostava de correr  

e a Joana sempre a dizer, daqui não me vou eu mexer. 

Mandaram chamar a amiga para a Joana saltar à corda 

e, ela sentada sempre a dizer, daqui não me vou eu mexer. 

Mandaram chamar a irmã, para ela ir correr  

e a Joana sempre a dizer, daqui não me vou eu mexer. 

Mandaram chamar o pai para com ela conversar e, 

a Joana sempre a dizer, daqui não me vou eu mexer. 

Mandaram chamar a professora, para a vir repreender  

e a Joana pôs-se a mexer e prá sala foi a correr. 

       

 

 

 

Fernanda Bessa 

(Prof. Agrupamento de Escolas Amadeo Souza Cardoso) 
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- Patachu, foste tu que mataste o rato? 

- Eu? Nem por sombras 

Estava a dormir no sapato. 

- Patachu, foste tu que mataste o canário? 

- Eu? Nem por sombras 

Estava a dormir no fontenário. 

               - Patachu, foste tu que riscaste o carro?  

- Eu? Nem por sombras 

          Estava a dormir no autocarro. 

- Patachu, foste tu que rasgaste a camisola? 

- Eu? Nem por sombras 

Estava a dormir na escola. 

- Patachu, foste tu que entornaste o vinho? 

- Eu? Nem por sombras 

Estava a dormir no ninho. 

- Patachu, foste tu que levaste o rebuçado?  

                  - Eu? Nem por sombras 

                  Estava a dormir no mercado. 

. 

 - Patachu, foste tu que furaste o pneu? 

                      - Eu? Nem por sombras 

                     Estava a dormir no museu. 

O NOSSO POEMA 

(trabalho de turma) 

PATACHU 

   -Patachu, foste tu que estragaste a capa? 

- Eu? Nem por sombras 

Estava a dormir na chapa. 
 . 

 - Patachu, foste tu que comeste o bacalhau? 

  - Eu? Nem por sombras 

               Estava a dormir em cima de um pau. 
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       - Patachu, foste tu que rasgaste o jornal? 

                        - Eu? Nem por sombras 

                Estava a dormir em cima do manual. 

     - Patachu, foste tu que rebentaste a bola? 

               - Eu? Nem por sombras                                               

           Estava a dormir na sacola. 

               - Patachu, foste tu que comeste a melancia? 

       - Eu? Nem por sombras 

  Estava a dormir na bacia. 

             - Patachu, foste tu que partiste a janela? 

 - Eu? Nem por sombras 

   Estava a dormir na panela. 

- Patachu, foste tu que abriste a mangueira? 

 - Eu? Nem por sombras 

Estava a dormir na cadeira. 

       - Patachu, foste tu que comeste o melão?                               

       - Eu? Nem por sombras 

               Estava a dormir no salão. 

              - Patachu, foste tu que sujaste o chão? 

              - Eu? Nem por sombras 

           Estava a dormir no cadeirão. 

 - Patachu, foste tu que estragaste o computador? 

Eu? Nem por sombras             

Estava a dormir no trator  

         - Patachu, foste tu que riscaste a parede? 

           - Eu? Nem por sombras 

       Estava a dormir na rede. 

- Patachu, foste tu que comeste o salpicão? 

- Eu? Nem por sombras 

Estava a dormir no colchão. 
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       - Patachu, foste tu que furaste o tubo de cola? 

        - Eu? Nem por sombras 

      Estava a dormir na escola. 

- Patachu, foste tu que tocaste clarinete?  

- Eu? Nem por sombras 

Estava a dormir no tapete.  

- Patachu, foste tu que comeste o carapau? 

- Eu? Nem por sombras 

Estava a dormir no calhau. 

- Patachu, foste tu que estavas a cantar? 

- Eu? Nem por sombras 

Estava a dormir na sala de estar. 

- Patachu, foste tu que rasgaste a almofada? 

- Eu? Nem por sombras 

Estava a dormir na escada. 

- Patachu, foste tu que comeste a sardinha? 

- Eu? Nem por sombras 

Estava a dormir na caminha. 

- Patachu, foste tu que sujaste o chão? 

- Eu? Nem por sombras 

Estava a dormir com o cão. 

- Patachu, foste tu que rasgaste a saia? 

              - Eu? Nem por sombras 

           Estava a dormir na praia. 

 - Patachu, foste tu que comeste a banana? 

- Eu? Nem por sombras 

Estava a dormir na cabana. 

     - Patachu, foste tu que puseste a mulher maluca? 

                       - Eu? Nem por sombras                               

                 Estava a dormir na peruca. 
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- Patachu, foste tu que comeste a papaia? 

- Eu? Nem por sombras 

Estava a dormir na saia. 

- Patachu, foste tu que furaste o meu sapato? 

- Eu? Nem por sombras 

Estava a dormir com o pato. 

- Patachu, foste tu que partiste o prato? 

- Eu? Nem por sombras 

Estava a dormir no sapato. 

- Patachu, foste tu que rasgaste a cortina? 

- Eu? Nem por sombras 

Estava a dormir na cantina. 

- Patachu, foste tu que entornaste o vinho? 

- Eu? Nem por sombras 

Estava a dormir no sapatinho. 

 - Patachu, foste tu que comeste o puré? 

- Eu? Nem por sombras 

Estava a dormir na chaminé. 

- Patachu, foste tu que rasgaste as cuecas? 

- Eu? Nem por sombras 

Estava a dormir à beira do Becas. 

- Patachu! Patachu! 

Dissimulado. Marau 

Ponha-se na rua 

ou dou-lhe com um pau 

  

Acabou-se a boa vida, 

almofadinhas, carapau 

e mimos, boa comida, 

açorda de bacalhau… 
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Acabou-se e toca a andar. 

A andar e a correr. 

Vá, vá vadiar. 

Nunca mais o quero ver. 

Então o Patachu, todo veludo, 

miou para mim: 

- Fui eu que fiz tudo, 

mas não volto a fazer- 

Com estas falas assim 

que há de um coração dizer? 

Deixei entrar o maladrim 

e fui buscar um besugo 

que estava a cozer. 

Arminda Jerónimo 

(Prof. Agrupamento de Escolas de Amarante) 



NARRADOR: Era uma vez uma batatinha que encontrou uma moeda enquanto varria a cozi-

nha. Foi logo pôr-se à janela, para ver quem queria casar com ela. 

D. BATATINHA: Quem quer casar com D. Batatinha que já não é pobre e é tão bonitinha? 

SR. TOMATE: Quero eu, quero eu. 

D. BATATINHA: Quem és tu? Para que serves? 

SR. TOMATE: Eu sou o Senhor Tomate. 

Sirvo para fazer saladas e também dou cor às comidas. E os meninos gostam de 

mim quando sou ketchup. 

D. BATATINHA: Ai que horror! Detesto coisas vermelhas. Vai-te, vai-te ó tomate, tomatão. Não 

te quero dar a minha mão. 

  

 

 

D. BATATINHA: Quem quer casar com D. Batatinha que já não é pobre e é tão bonitinha? 

SR. PIMENTO: Quero eu, quero eu. 

D. BATATINHA: Quem és tu? Para que serves? 

SR. PIMENTO: Eu sou o Senhor Pimento. 

 Eu faço boas saladas para acompanhar umas sardinhadas. 

D. BATATINHA: Ai que horror! Não gosto do teu sabor. Vai-te, vai-te ó pimento, pimentão. Não 

te quero dar a minha mão. 

 

 

 

D. BATATINHA: Quem quer casar com D. Batatinha que já não é pobre e é tão bonitinha? 

SR. NABO: Quero eu, quero eu. 

D. BATATINHA: Quem és tu? Para que serves? 

SR. NABO: Eu sou o Senhor Nabo. 

Eu sirvo para fazer sopa e xarope para a tosse. 
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História Modelo – A Carochinha 

―Dona Batatinha e o Senhor Alho‖ 
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D. BATATINHA: Ai que horror! Tosse! Que coisa barulhenta. Vai-te, vai-te ó nabo, nabão. 

Não te quero dar a minha mão. 

 

 

 

D. BATATINHA: Quem quer casar com D. Batatinha que já não é pobre e é tão bonitinha? 

SR. PEPINO: Quero eu, quero eu. 

D. BATATINHA: Quem és tu? Para que serves? 

SR. PEPINO: Eu sou o Senhor Pepino. 

Eu sirvo para salada. Há quem me rache ao meio, me deite sal e depois me co-

ma. 

D. BATATINHA: Ai que horror! Ai, Ai! Racham-te ao meio e comem-te com sal??!!! Vai-te, 

vai-te ó pepino, pepinão. Não te quero dar a minha mão. 

 

 

 

D. BATATINHA: Quem quer casar com D. Batatinha que já não é pobre e é tão bonitinha? 

SR. ALHO: Quero eu, quero eu. 

D. BATATINHA: Quem és tu? Para que serves? 

SR. ALHO: Eu sou o Senhor Alho. 

 Eu sirvo para temperar. Quem comer comidas com o meu tempero fica a adorar. 

D. BATATINHA: Ai que bom, contigo eu vou casar! Vamos já fazer convites para a festa rea-

lizar. 

NARRADOR: D. Batatinha e o Sr. Alho de braço dado vão à horta convidar os seus amigos 

para fazer o casamento. 

NARRADOR: Já na igreja a D. Batatinha e o seu marido dão pela falta do leque esquecido. 

O Sr. Alho muito simpático, logo resolveu ir a casa buscá-lo.  

Já em casa, o Sr. Alho foi ao caldeirão provar o jantar como bom glutão. E tan-

to o glutão do jantar provou que dentro do caldeirão cozido ficou. 

D. BATATINHA: O meu marido está muito demorado, vamos para casa, vamos procura-lo.  

NARRADOR: Já dentro de casa D. Batatinha vê o seu amado dentro da sopinha.  
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D. BATATINHA: Ai ai ai que sorte a minha, ainda agora era casada e já sou viuvinha… 

 

NARRADOR: Então D. Batatinha e os seus convidados atiraram-se dentro do caldeirão para 

serem cozinhados. 

Depois de bem cozidos e de bem passados, numa bela sopa foram transformados. 

E vocês meninos, se os querem ver, um bom prato de sopa vão ter que comer! 

 

 

 

MARIA ALICE CARVALHO 

(Prof. Agrupamento de Escolas de Amarante) 



RIMAS 

 O 
 que está na varanda? 

A dona Armanda 

 

O que está na janela? 

Uma bela donzela 

 

O que está no poço? 

O moço com um lenço ao pescoço 

 

O que está no telhado? 

Um gato riscado 

 

O que está na chaminé? 

Uma meia que não larga o meu pé 

 

O que está na rua? 

Um gato a olhar a lua 

 

O que está no ninho? 

Um pardal doidinho 

Que perdeu o tino 

E caiu no caminho. 

 

 

 D iz o homem para a 

mulher: 

 - Ora bolas! Então não que 

o raio da velha, “burra como uma 

porta”, foi lavar o colchão no tan-

que onde tinha a minha rica for-

tuna fruto de uma vida de traba-

lho! 

 - Macacos me mordam, 

vou arranjar lenha para me quei-

mar, mas ela vai ouvir das que 

não quer! Aí vai vai… 

 A mulher de orelhas afia-

das, ouviu e disse: 

 - O diabo que o carregue! 

Não é que este “unhas de fome” 

me pôs a pão e água estes anos 

todos para guardar o dinheiro no 

colchão! Não vês o que fizeste? 

És burro como uma porta. 

 Lá diz o ditado: 

 “Quem tudo quer tudo 

perde”. 

Página 28  N. º  0  

FRASES FEITAS 

 

#em#fOrm@ç@O#  

Lurdes Sampaio 

(Prof. Agrupamento de Escolas Amadeo Souza Cardoso) 
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TEATRO 

SINOPSE 

 

U m mercador através de artimanhas 

do amigo do pai conseguiu desmascarar quem o 

roubou numa estalagem explorada por uma mãe 

e duas filhas, qual delas a melhor. 

 

CENA 1 

(No hall, as 2 irmãs digladiam-se com 

insultos. Um mercador pede guarida e entrega à 

mãe a arca e pede-lhe que a guarde bem guarda-

da. Vira costas e a mãe leva a arca. 

 

CENA 2 

(O rapaz com o velho amigo do pai que é 

matreiro e dá-lhe um conselho – tem de ficar 

omisso) 

 

CENA 3  

(O rapaz declara-se às duas irmãs e são 

desmascaradas) 

 

CENA 4 

(Na prisão, atrás das grades, as duas ir-

mãs e a mãe) 

 

CENA 3 

(O rapaz declara-se a uma das irmãs que 

diz mal da outra) 

Rapaz – Menina dos olhos doces 

 A tua voz me encanta 

 Olho para os teus cabelos 

 E o meu coração canta. 

Contigo quero passar os meus 

dias 

À noite, admirar os teus sonhos 

Quero a tua vida partilhar 

E vivê-la numa eterna felicidade. 

 

1ª Irmã – Aceito, meu belo amado 

 Contigo irei a todo o lado 

 

2ª Irmã – Ó meu belo cavaleiro, 

 Vós não sabeis o que vos espera 

 Uma ladra como esta 

 Arruinar-vos-á a vida 

 E acabarás na miséria! 

 

1ª Irmã – Não lhe dê ouvidos 

 Morre de ciúmes, a invejosa 

 Pois não foi escolhida 

 Por não ser a mais jeitosa. 

 

 

Lurdes Sampaio 

(Prof. Agrupamento de Escolas Amadeo 

Souza Cardoso)                                          

 



A Escrita 
 

M uitos são os caminhos, muitas 

as propostas de atividades, mas o so-

nho e esta vontade de voar será a mi-

nha tela durante mais algum tempo, 

espero. Metas de aprendizagem, sim, 

quando nos levam à procura do senti-

do, de sentidos, os nossos, os dos ou-

tros. Metas, sim, quando procuro e me 

encanto e até me deslumbro. Sim, a 

aprendizagem tem este sabor da desco-

berta e do encantamento. E esta via-

gem pelas avenidas do sentido conti-

nua (só agora começou…). Os segredos 

da palavra cruzam-se e multiplicam-se 

neste texto, neste poema e a sala de 

aula ganha uma outra dimensão, uma 

nova luminosidade. Torna-se um espa-

ço e um tempo de aprendizagens signi-

ficativas. Todos os saberes, realidade, 

linguagem e sujeito, pessoa e tempo, 

imaginação, memória e conhecimento, 

tecem a escrita, a leitura, o oral e 

aprender torna-se maravilhoso…   
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           A ESCRITA 

 

A  escrita nasce e é esta cascata 

que canta 

E vento que refresca o teu rosto 

 

Esta palavra ainda agora nasceu 

E quer cantar a beleza deste instante 

E quer ser nuvem e beijar as estrelas 

 

Escrevo e canto este momento 

Que passa e me leva para lá 

 

Sento-me à janela e oiço-te 

És o vento que passa… 

 

Manuela Matos                                                        
(Formadora) 



Como despertar o desejo de escrever? 

 

 C omo iniciar esta viagem pelas avenidas do sentido, lá, onde se 

cruzam os segredos da palavra e do texto, o tempo fica suspenso e todos os 

saberes se cruzam? 

 Realidade, linguagem e sujeito, pessoa e tempo, imaginação, memória 

e conhecimento, tecem a escrita. O mistério, a realidade atrás da palavra por 

desvendar, opacidade e transparência, projeta o sentido numa pluralidade de 

sentidos, abrindo as portas de uma fruição da escrita… A poesia e a música 

cruzam-se para lá de todas as palavras. Entre mim e a palavra, entre mim e 

o som existe o silêncio... 

 Longe, muito longe, existe um país...As imagens transformam-se em 

palavras, as palavras em poemas e o texto em vida... 

 Som e palavra caminham ao luar à espera da primeira estrela... Viajo 

e sou poema, música. Cruzo-me nas sílabas, passeio nas sinfonias e adorme-

ço... 

 Permaneço nesta página...suspensa ...antegozando as metáforas, as 

aliterações e todas as vozes que se cruzam neste verso, naquela estrofe e são 

música e silêncio.  

 Que experiências de aprendizagem proporcionar no contexto sala de 

aula de forma a promover a escrita? 

 O professor deve criar momentos de escrita verdadeiramente signifi-

cativos. Deve propiciar situações que façam surgir a necessidade de produção 

de texto. Deve abrir novas possibilidades de escrita, de comunicação efetiva. 

 A escrita deve tornar-se fonte de prazer e de libertação. 

 Que percursos didáticos seguir na conquista da escrita? Que fatores 

exteriores ao escrevente podem influenciar a sua atividade de escrita? 

 O destino dado aos textos produzidos pelos alunos pode ser um fator 

de motivação. A publicação dos textos produzidos no Jornal escolar, em blo-

gues, a participação em concursos, o intercâmbio escolar e interescolar, torna 

o seu trabalho verdadeiramente significativo e divertido. A escrita adquire 

um sentido.  

 A aquisição da escrita conjuga o saber e o afeto. A motivação e a afeti-

vidade influenciam as atividades cognitivas. Há um longo caminho a percor-

rer no sentido de privilegiar a motivação na aprendizagem da escrita. A mo-

tivação está ligada aos processos cognitivos, arrastando consigo o saber es-

crever: a planificação do texto, a organização dos conteúdos, a textualização, 

a revisão. 

 O escrevente competente, no seu percurso de construção da escrita, 

adquire estratégias de compensação, estratégias de remediação e de reforço 

que o tornam capaz de detetar erros e determinar processos a adotar na cor-

reção dos seus textos, isto é, estratégias de adaptação dos seus escritos à si-

―A escrita deve 

tornar-se fonte de 

prazer e de 

libertação.‖ 
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http://penta2.ufrgs.br/edu/ImagemEduc/funo_cognitiva.html 

―A motivação e 

a afetividade 

influenciam as 

atividades cog-

nitivas‖ 
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tuação escolar do processo de ensino e aprendizagem. 

 Através da motivação afetiva, os escreventes são levados a realizar exercícios de aperfeiçoa-

mento de texto que permitem uma reflexão sobre a linguagem. Neste processo de revisão textual, o 

professor leva os alunos a verbalizar o pensamento, a pensar e a "prescrever, no sentido do que deve 

ser feito".  

 O sujeito - aluno escrevente, através da atuação plural do professor, centrada na meta-

análise dos textos produzidos, consciente da finalidade do que escreve, numa situação comunicativa 

plena, torna-se capaz de "escrever para aprender a escrever"; "escrever para construir e expressar 

conhecimentos"; "escrever em termos pessoais e criativos". 

 Assim, a aula de Português atinge uma nova dimensão, ao sabor de novos/outros sentidos e 

transforma-se num espaço e num tempo de múltiplos caminhos em que o escrevente é autor da sua 

aprendizagem, no seu percurso de libertação da palavra, onde se produzem "materiais de apoio aces-

síveis e de "valorização das produções dos alunos: Jornais de Turma, de Escola, blogues..."    

 

 

 

 

Manuela Matos                                                        
(Formadora) 

 

 

 

 

                                                                                                

   

 

                                                                                 

 

 

 

A Escrita ou o  Espaço de 

Liberdade da Palavra  

 

 

A s imagens transformam

-se em palavras, as palavras 

em frases e o texto em vida. 

 

Entre mim e a palavra, entre 

mim e a frase, existe o silên-

cio… 

 

 

Manuela Matos                                                        
(Formadora) 
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A Escrita ou o  Espaço de 

Liberdade da Palavra  

 

 

A s imagens transformam

-se em palavras, as palavras 

em frases e o texto em vida. 

 

Entre mim e a palavra, entre 

mim e a frase, existe o silên-

cio… 

 

 

Manuela Matos                                                        
(Formadora) 

―Entre mim e a 

palavra, entre 

mim e a frase, 

existe o silên-

cio…‖ 

http://lcmtreinamento.com.br/busque-sempre-a-palavra-exata/ 
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A s sociedades modernas recorrem, no seu quotidiano, à comunicação 

que utiliza como meio privilegiado a tecnologia. A globalização, que as caracteri-

za, pressupõe competências comunicativas que envolvem múltiplos saberes, assim 

como um estruturado e complexo domínio da língua. Esta capacidade pressupõe 

conhecimentos e estruturas cuja eficácia se apoia numa escolaridade vivenciada e 

interiorizada, que resulte em conhecimento efetivo, capaz de dar a resposta ade-

quada a situações novas, atualizando-se e otimizando-se. 

A Escola detém, neste processo, a responsabilidade de gerir o processo 

educativo, definindo metas, indicando objetivos e respetivos descritores, sequenci-

alizando conteúdos, diversificando estratégias e metodologias e atualizando a sua 

ação face à modernidade do contexto socioeconómico e cultural em que se integra. 

Nesta perspetiva, esta formação constitui-se como mais-valia potencializa-

dora de uma gestão inovadora, atual e apelativa do processo educativo e, adquire 

ainda particular importância quando explora uma área curricular essencial e 

transversal a todo o processo educativo, levando à construção, por cada indivíduo, 

do seu mundo, apreendendo e aprendendo o mundo envolvente pela língua. Quan-

to melhor a conhecer melhor a saberá utilizar, maior será o seu crescimento en-

quanto pessoa e mais fáceis as interações com os pares. 

Relevo como determinantes a uma maior eficácia da aprendizagem educa-

tiva todos os domínios apresentados e a reflexão que me proponho concretizar, 

respeitará a forma sequencial como foram apresentados e que entendo que devem 

ser “ trabalhados” visando a otimização do conhecimento e domínio da língua. 

A oralidade, sendo uma forma natural e quase espontânea de comunica-

ção, condiciona não só a eficácia e correção da escrita, como também a reflexão / 

análise que a gramática requer e a capacidade de usufruir, com prazer, da leitura 

de um texto literário, competência desejável ao desenvolvimento da criança, po-

tencializadora da sua criatividade, fluência e entendimento da leitura. Com o do-

mínio da oralidade pretende-se que o aluno aprenda a escutar, a reter e a registar 

a informação pertinente, sendo muito importante a aprendizagem e alargamento 

do vocabulário; dá-se, ainda, relevo às situações de comunicação informais evolu-

indo para situações progressivamente mais formais. Nos primeiros anos de escola-

ridade, assume particular importância o desenvolvimento da consciência fonológi-

ca, condição base para a aprendizagem da leitura e da escrita.  

As atividades sugeridas como vocacionadas para a exploração da consciên-

cia fonológica, tiveram algum impacto na minha prática docente porque me leva-

ram a ponderar as implicações de uma oralidade deficitária, que todos os profes-

sores pretendem correta, criativa e desejada pelas crianças. A exploração da orali-

dade com jogos, nos quais a fonologia é prioridade, permite uma interiorização dos 

valores fónicos dos grafemas, facilitadora da correção ortográfica, do conhecimen-

to das cadeias fónicas e da segmentação das palavras.  

Considero importante o treino específico das estratégias de forma a tornar 

o discurso mais atrativo para a audiência, treino de elementos como a altura, a 

dicção, de elementos não verbais e de elementos gramaticais. Igualmente perti-

nente é a utilização de estratégias que envolvam a descrição de situações vividas 

METAS CURRICULARES DE PORTUGUÊS—1.º CICLO 

Algumas Reflexões 

―Quanto melhor 

a conhecer 

melhor a saberá 

utilizar, maior 

será o seu 

crescimento 

enquanto pessoa 

e mais fáceis as 

interações com 

os pares‖ 

―Considero im-

portante o trei-

no específico 

das estratégias 

de forma a tor-

nar o discurso 

mais atrativo 

para a audiên-

cia, treino de 

elementos como 

a altura, a dic-

ção, de elemen-

tos não verbais 

e de elementos 

gramaticais. ― 
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pelas crianças e a prática intencional de exercícios que visem a adequação do discurso ao inter-

locutor, à situação e ao meio de comunicação. 

A apresentação do domínio da leitura e escrita, foi sem dúvida, da maior relevância. É 

preocupação generalizada de número significativo de docentes, a iniciação à escrita 

que, regra geral, se processa logo no início da escolaridade, fazendo com que algumas 

crianças encarem a escola como um mundo pouco simpático que as obriga a atividades 

que nada têm a ver com o mundo de ficção e ludismo que o meio familiar prometia 

aquando da entrada na escola. 

É constante a “ recusa “ dos alunos para consciente ou inconscientemente evitarem a 

produção dos textos escritos, porque não basta querer respeitar as indicações do pro-

fessor. Não sabem como fazê-lo e mesmo quando lhes é pedido um registo escrito de 

um tema oralmente abordado, surge a dispersão e a dificuldade em sequencializar 

acontecimentos, ordenar sensações, criar um texto de leitura fácil que corresponda ao 

que efetivamente pretendiam escrever. 

As indicações dadas e as abordagens sugeridas, facilitaram um novo olhar sobre a es-

crita. Para que se torne uma atividade apelativa, é necessário que se dotem as crian-

ças das ferramentas necessárias a uma execução acessível aos seus conhecimentos, 

capacidades e centros de interesse. 

As oficinas de escrita só serão eficazes se os alunos tiverem à sua disposição e forem 

ensinados a utilizar, recursos facilitadores e que nos foram referidos nesta formação: 

listas de vocábulos das diferentes classes gramaticais, exemplos da utilização da pon-

tuação mais recorrente, uma correção clara dos erros mais relevantes para o nível aca-

démico das crianças, e um acompanhamento constante até ao resultado final, facto que muito 

contribuirá para a subida da autoestima, com reflexos no envolvimento da criança. 

A concretização dos objetivos associados à oralidade e escrita é condição para uma mais 

fácil e consolidada perceção das regras gramaticais, porque a reflexão impõe que os dados em 

análise integrem o universo do conhecimento da criança. É importante que o aluno seja induzi-

do na formulação das regras gramaticais a partir de diferentes exercícios apresentados. Os 

exemplos escolhidos pela formadora evidenciaram de forma clara a facilidade com que se apre-

sentam regras levando-os à sua formulação. 

O domínio da educação literária foi, também, um dos que mais me motivou, ainda que 

não deixe de reconhecer que parte do seu sucesso é condicionada pela aquisição dos objetivos 

subjacentes aos domínios já referidos. Interessou-me sobretudo pela forma fácil como demons-

trou ser possível a utilização pedagógica de obras que durante muito tempo estiveram afastadas 

da realidade do dia a dia escolar, que priorizava os excertos incluídos no manual, retirando-lhes 

o prazer da leitura e de uma interpretação global com inerente alargamento das competências 

comunicativa e literária. 

A exploração do título, as atividades de discussão de ingerências, a procura de comprova-

tivos que justifiquem as deduções, a comparação entre o texto escrito e a ilustração, parecem-me 

estratégias potencializadoras do gosto pela leitura, pela escrita, pelo desenho e pela Escola. 

 

Maria Madalena  Teixeira  

(Prof. Agrupamento de Escolas de Amarante) 

“O domínio da 

educação literá-

ria foi, também, 

um dos que mais 

me motivou…” 

http://livreirocultural.blogspot.pt/ 



 A  disciplina de Português é uma área de cognição, pelo que, os alu-

nos têm que perceber o seu conceito. Caso não entendam isso vai impedir, iso-

lar e limitar o acesso ao conhecimento e impedir a realização integral dos mes-

mos. Foi isto que levou a optarem por um conjunto de medidas pedagógicas 

que visem a coerência do ensino nesta área. Assente nas conceções e orienta-

ções preconizadas no novo Programa de Português do ensino básico aparecem 

As Metas Curriculares (MCP), cuja definição organiza e facilita o ensino forne-

cendo uma visão o mais objetiva possível daquilo que se pretende alcançar, 

permitindo-nos concentrar no que é essencial e ajudando-nos a delinear as me-

lhores estratégias. As MCP obedecem a uma definição, ordenação sequencial e 

hierárquica dos conteúdos ao longo dos anos de escolaridade, com funções dis-

tintas e apoiam-se em capacidades que devem ser ensinadas aos alunos.  

 As metas curriculares estão definidas por anos de escolaridade e con-

tém quatro domínios de referência: a Oralidade com a Compreensão e a Ex-

pressão Oral; Leitura e Escrita; Educação Literária; Gramática. Em cada do-

mínio são indicados os objetivos pretendidos e respetivos descritores de desem-

penho, que têm que se ensinar em contexto sala de aula.  

 A Oralidade antes era vista como um pretexto, mas as metas dão-lhe 

mais importância é a verdadeira essência, natureza das línguas. Este domínio 

compreende dois subtemas: a Compreensão Oral, que é a interpretação do dis-

curso oral, registo e tratamento de informação; a Expressão Oral, que se pren-

de com a interação oral e a produção oral.  

 No ensino do Português e na vertente da Compreensão Oral os alunos 

devem  aproximar-se da norma padrão, embora, na comunidade estejam à 

vontade, para usar o seu dialeto. Em Portugal existem dez dialetos de norte a 

sul do País. Mas cabe à escola dar as competências sociais, como por exemplo, 

as regras de cortesia. No exercício de Compreensão Oral os alunos têm que 

reter a informação. Os textos de tradição oral têm na sua genesis a compreen-

são do oral. Numa situação comunicativa o aluno vai compreender um deter-

minado discurso, começa por compreender sons e palavras, depois seleciona e 

interpreta, vai compreender o significado global da mensagem, vai captar a 

forma do discurso, como se organiza. Um exemplo prático, no início da aula 

digo “Bom Dia” e no final digo “Até Amanhã”, a criança aprende isto intuitiva-

mente, vai antecipar, selecionar e depois inferir, captar as ideias implícitas. 

Com os códigos não-verbais (sorrir, franzir o sobreolho por ex.) vai reter a cur-

to prazo, ao passo que com as ideias mais relevantes que ficam retidas na me-

mória a longo prazo, para ter o conhecimento do mundo. Isto leva-nos a que 

planifiquemos as atividades, iniciamos pelo momento de pré-escuta - o profes-
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“A Oralidade 

antes era vista 

como um 
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línguas. ― 

https://oralidadeeinfancia.wordpress.com/ 
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sor vai anunciar o tema e vai explorar (chuva de ideias), através do título de um texto, de um vídeo 

ou de questões preparadas pelo professor fazer um levantamento daquilo que eles sabem, que já co-

nhecem, para mobilizar conhecimentos que facilitem a sua compreensão, a criança vai partir do que 

sabe para organizar o conhecimento que não sabe, levantamento de hipóteses sobre o que vai ouvir; 

fase da escuta – os alunos ativam estratégias de atenção/escuta global e seletiva na realização da ta-

refa, identifica o tema e o assunto; na fase pós-escuta – o aluno regista informação.  

 A Expressão Oral surge no desenvolvimento do aspeto do discurso, além da competência lin-

guística, que abrange o nível fónico (entoação) e o nível gramatical (construção de frases e nível lexi-

cal com seleção de palavras) partindo a seguir, para a competência pragmática (intenção discursiva). 

Da conjugação da competência linguística e da competência pragmática resulta a competência comu-

nicativa. Os aspetos articulatórios (dicção e colocação de voz) são importantes, são eles que otimizam 

as qualidades do som de fala, torna a mensagem mais clara, percetível e devem contribuir para uma 

atenuação de certos processos associados a um nível de linguagem informal e não vigiada. São exem-

plos de exercícios de prática de atividades: trabalhar as lengalengas, os trava-línguas, os provérbios. 

São também bons exemplos para trabalhar o domínio da Leitura, como o ritmo e a entoação, pois te-

mos que atender ao tipo de texto – se eu contar uma anedota, será de uma forma, mas se eu ler um 

texto dramático é de outra. Segue-se os recursos cinésicos – gestos, olhar, posição do corpo/

movimentos corporais e os recursos proxémicos – pessoas desconhecidas, conhecidas ou próximas.  

 A interação discursiva é uma comunicação verbal entre duas ou mais pessoas. Nos textos 

orais o emissor designa-se locutor e o recetor designa-se ouvinte.  Este tem de conhecer o contexto de 

comunicação, tem que saber as intenções do locutor, vai ter de aprender a compreender, a usar, a 

aplicar as máximas e princípios da cortesia, por exemplo. O contexto é o conjunto de elementos lin-

guísticos e não linguísticos que rodeiam uma unidade linguística. O contexto extraverbal – contexto 

situacional, diz respeito ao locutor, ao interlocutor, ao tempo, ao espaço e aos atos ilocutórios. Os deí-

ticos ( ex: tu,ali,cá…) são elementos que remetem para uma situação de produção de enunciado: 

quem (pronomes pessoais, determinantes possessivos); quando (advérbios ou outras expressões de 

tempo); onde (advérbios de lugar – lá, aqui). Assim, quando falo (ato locutório), no desenvolvimento 

da ação (ato ilocutório) e, na sequência disto, vem o resultado ou efeito, como por exemplo, na frase ” 

Vamos começar a aula?” é um ato locutório. O princípio da cooperação é regulado por máximas, que 

devem decorrer em todo o discurso, ao qual estão ligadas três situações: tipos de discurso; apresentar 

factos; apresentar opiniões. Na prática isto pode aplicar-se, em fazer perguntas e nas respetivas res-

postas e formular pedidos. O treino das capacidades articulatórias e prosódicas (1º e 2º ano) e o treino 

das capacidades de compreensão oral mais sistematizadas (3º e 4º ano). 

 No domínio da Leitura e Escrita surge a questão tão importante como pertinente “ O que é 

Ler?” é a descodificação/decodificação; é um processo mais complexo; ler é apreender o significado da 

mensagem, é aceder à mensagem. O que faz um bom leitor é o treino, é o gosto pela leitura, ler mui-

to, ler rapidamente, ler eficientemente. Há três tipos de leitura: leitura do texto, leitura de palavras 

em coluna do mesmo texto e leitura de pseudopalavras. O aluno tem que perceber para que está a 

ler. O conhecimento que o leitor tem da língua e da bagagem vai condicionar a sua relação com o tex-

to. Não podemos trabalhar o texto narrativo da mesma forma que o texto informativo. O conteúdo 

tem influência sobre a leitura. Na sala de aula temos que criar atividades motivadoras e que os alu-

Página 37  

#em#fOrm@ç@O#  

N. º  0  



nos encontrem nelas fundamentos claros e precisos para ler. Estimulá-los para a leitura, para que 

se tornem leitores competentes. 

 São exemplos de atividades na sala de aula as seguintes: contrato de leitura autónoma; en-

contro com escritores; concursos de leitura; sessões de leitura; reconto por alunos; oficina de leitura; 

semana da leitura; passaporte da leitura (à medida que vão lendo bem vai-se carimbar/colocar auto-

colante na página do livro). Ao trabalharmos um texto para uma leitura eficiente, devemos dialogar 

com os alunos sobre o que eles já conhecem, para que eles mobilizem os seus conhecimentos adquiri-

dos. O professor deve fazer perguntas no meio da leitura, temos que ensinar como se faz uma pará-

frase, sublinhar as palavras-chave (são aquelas que eu não consigo falar sobre o tema). No final fa-

zer uma leitura de cima para baixo. Numa primeira fase devemos ensinar o tema do texto e, só mais 

tarde, o assunto do texto. Para chegarmos ao tema devemos dar aos alunos o texto com as palavras 

sublinhadas. O aluno antes de passar para a habilidade mais complexa tem que passar pela sim-

ples. O assunto não pode ser uma palavra e nem uma expressão curta, mas sim, uma frase que 

identifique o sentido geral do texto. Os factos são acontecimentos que já se passaram na realidade. 

Emitir uma opinião é o que cada um pensa acerca de um assunto. Na estrutura da leitura de um 

texto temos que passar pelas seguintes fases: conhecimento; compreensão; aplicação; análise e ava-

liação. 

 Se por um lado, a Educação Literária, com o conjunto de todas as possibilidades históricas 

da língua veicula tradições, valores e é como tal, parte integrante do património nacional, por outro 

lado, a Educação Literária contribui para a formação completa do aluno como cidadão social. Nesta 

linha foi criada uma lista de obras e textos literários para leitura anual, garantindo assim, que a 

escola assuma um currículo mínimo comum de obras para todos os alunos para não reproduzir dife-

renças socioculturais exteriores. O que se pretende então é que os alunos leiam obras. 

 Na leitura há três tipos de leitura: leitura de um texto; leitura de palavras em coluna do 

mesmo texto e leitura de pseudopalavras. 

 Os ditados são importantes e temos que fazer exercícios de ortografia com textos pequenos. 

 Os textos escritos de tema livre devem ser trabalhados com um plano/guião. Os alunos come-

çarão por responder a perguntas para criar um certo vocabulário e depois compor o texto com 

lógica e criatividade e ir aumentando o número de linhas ou palavras consoante o ano de esco-

laridade. 

 No domínio Gramática o aluno vai adquirir e desenvolver a capacidade, para sistematizar 

unidades, regras e processos gramaticais da nossa língua, de modo a fazer um uso sustentado do 

português padrão, nas diversas situações da Oralidade, da Leitura e Escrita e da Educação Literá-

ria. O ensino dos conteúdos gramaticais deve ser realizado em estreita sintonia com atividades ine-

rentes à consecução dos objetivos dos restantes domínios, ou seja, é um domínio que tem que ser 

trabalhado em todos os domínios das MCP. 

 

Delfina Barreira Pires  

(Prof. Agrupamento de Escolas de Amarante) 
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Reflexão 

 A o inscrever - me na formação “Metas Curriculares de Português 

– Ensino Básico” senti um misto de ansiedade e satisfação. Estava perante a 

possibilidade de esclarecer todas as dúvidas que este novo documento nos 

apresenta e como articulá-lo com o Programa de Português.  

 As questões pertinentes que os novos documentos para o ensino da 

Língua Portuguesa nos colocam, as dúvidas que este conjunto de documentos 

e decisões superiores levantam aos professores no seu papel de ensinar, fez 

com que visse nesta formação uma oportunidade para a sua compreensão e 

articulação. O professor deve conhecer e compreender muito bem os docu-

mentos que regulam a sua prática pedagógica, para poder orientar os seus 

alunos no desenvolvimento das diversas competências e capacidades. Ao com-

preendê-los em profundidade, vai poder planificar as suas aulas em função 

dos seus alunos e dos seus contextos, da realidade em que se insere. Compete 

ao professor ajudar os alunos a desenvolver competências de leitura e escrita 

que vão para além da resposta correta / incorreta às solicitações realizadas, 

na escola, pelos professores, competências que são constantemente explicita-

das e atualizadas nos diferentes contextos da sua vida atual e futura, ao ní-

vel pessoal, social e profissional. Os alunos devem saber comunicar e agir, 

com sucesso, em diferentes situações, orais ou escritas, interagindo com dife-

rentes sujeitos, de forma adequada às finalidades e ao contexto em que decor-

re. 

 Os Novos Programas de Português têm em conta a progressão das 

aprendizagens, a valorização das competências de estudo, bem como a apren-

dizagem de uma atitude crítica perante o conhecimento adquirido e o conhe-

cimento a adquirir. O conhecimento vai sendo construído em sucessivas eta-

pas. As aprendizagens não se centram só na leitura, ou escrita, ou na orali-

dade, ou no conhecimento da Língua. Os alunos devem aprender a estudar, 

a fazer esquemas, resumos, pesquisas, para serem autónomos. 

 As Metas Curriculares de Português apresentam-se como referência 

para o ensino e aprendizagem e para a avaliação interna e externa. A sua 

elaboração teve em conta a definição dos conteúdos fundamentais que devem 

ser ensinados aos alunos; a ordenação sequencial e hierárquica dos conteú-

dos ao longo dos anos de escolaridade; a definição dos conhecimentos e capa-

cidades a adquirir e a desenvolver pelos alunos; o estabelecimento de descri-

tores de desempenho dos alunos que permitam avaliar a execução dos objeti-

vos.  

As Metas Curriculares de Português têm as seguintes características: 

são documentos que clarificam as prioridades nos conteúdos fundamentais do 

Programa de Português; apresentam-se definidas por anos de escolaridade; 

contêm quatro domínios de referência no 1º ciclo – Oralidade, Leitura e Escri-

ta, Gramática e Educação Literária; cada domínio apresenta os objetivos pre-

tendidos e descritores de desempenho dos alunos. 

 Apesar de cada domínio ter a sua especificidade, é fundamental que 

―Apesar de cada 

domínio ter a 

sua especificida-

de, é fundamen-

tal que os traba-

lhemos de forma 

una e não com-

partimentada.‖ 

―O professor de-

ve conhecer e 

compreender 

muito bem os 

documentos que 

regulam a sua 

prática pedagó-

gica…‖ 
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os trabalhemos de forma una e não compartimentada. 

A Oralidade foi o primeiro domínio trabalhado na minha turma de 

formação. Terá sido aleatório? Penso que não. De facto é o domínio da orali-

dade, na minha perspetiva, que é o menos trabalhado na sala de aula. Valo-

rizamos mais a escrita e esquecemos muitas vezes a oralidade. Afinal é 

através do oral escolar que mantemos o discurso pedagógico. Torna-se per-

tinente que planifiquemos o oral escolar. Atividades planeadas para colocar 

em prática a comunicação e refletirmos sobre ela. Os alunos devem ser bem 

preparados e conhecer bem a tipologia do exercício antes de o realizar. A 

oralidade deve ter como suporte de apoio um guião, não pode haver uma 

dicotomia entre oral e escrita. A compreensão do oral e expressão oral inte-

gram o corpo da oralidade, existe uma fusão entre eles. A oralidade vai pre-

parar os alunos para a aprendizagem da leitura e escrita. 

A Leitura e Escrita são apresentadas associadas num só domínio. É 

fundamental que conheçamos e saibamos utilizar os documentos de apoio 

como os livros do PNEP, GIPS, e o caderno de Apoio “ Aprendizagem da lei-

tura e da escrita”. Estes documentos têm sido para mim, uma ajuda precio-

sa à minha prática pedagógica. No 1º ano de escolaridade é muito impor-

tante que trabalhemos a consciência fonológica. Treinar os pares mínimos 

de palavras, construir pseudopalavras com várias sílabas, repetir omitindo 

uma sílaba; decidir qual de duas palavras apresentadas oralmente é a mais 

longa, mostrando sempre o referencial (imagem). Os alunos devem dizer o 

alfabeto, recitá-lo, conhecê-lo bem sem errar a posição das letras. Ao explo-

rar o alfabeto devemos falar logo nos “amigos” - dígrafos, ditongos grafemas 

- para mais tarde não falarmos nos “casos”. O mesmo deve ser feito com os 

ditongos, explicar logo os orais e os nasais. O que distingue a linguagem 

escrita da oral é o código, por isso o domínio do código é fundamental. Deve-

mos ouvir bem os sons antes de os escrever. Semanalmente ou mensalmen-

te construir listas de palavras, aumentando gradualmente o seu número, e 

lê-las como se de um jogo se tratasse. Mas é necessário que a sua leitura 

seja treinada previamente. O mesmo deve ser feito com os textos. Para uma 

melhor compreensão, a primeira leitura deve ser feita pelo professor e só 

depois pelo aluno. A leitura em sala de aula deve ser precedida de uma lei-

tura prévia em casa. Muitas vezes o aluno sente-se inibido perante a turma 

e o facto de ter treinado a leitura em casa dá-lhe mais confiança perante os 

seus pares. A avaliação da leitura faz-se pela precisão, velocidade e prosó-

dia. O professor deve fazer a avaliação da leitura para perceber onde estão 

as dificuldades dos seus alunos. Perceber o porquê da dificuldade, o que im-

pede o aluno de ler bem. Para conseguirmos que o aluno tenha sucesso é 

fundamental perguntar porque respondeu daquela forma, como pensou pa-

ra responder. Se o fizermos, o ensino e a compreensão da leitura será mais 

fácil. Talvez possamos despertar, assim, o gosto pela leitura e criar novos e 

motivados leitores. 

 Desta forma poderemos abrir caminho às obras e textos literários 

de caráter obrigatório no domínio da Educação Literária. 

http://psicologiaparainiciantes.blogspot.pt 

―Ao refletirmos sobre 

a nossa prática per-

cebemos a razão das 

nossas decisões e as 

suas implicações. O 
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nefício esperado para 

os alunos? ― 
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Como trabalhar as obras literárias, quando temos vários níveis de esco-

laridade na turma? Quando as escolas não têm meios para equipar as bibliote-

cas com as obras necessárias e suficientes? Quase sempre o rácio é um livro 

por turma. Resta-nos a imaginação, a fotocópia e a net. Sejamos criativos para 

despertar os alunos para novos mundos e para conseguirmos despoletar a curi-

osidade. 

Foi minha intenção, com este texto, fazer uma pequena reflexão sobre 

as Metas Curriculares/ Programa de Português e os desafios que estes docu-

mentos nos colocam nas diversas vertentes. Esta formação serviu-me como 

uma chamada de atenção para os aspetos fulcrais destes documentos. Ao refle-

tirmos sobre a nossa prática percebemos a razão das nossas decisões e as suas 

implicações. O ato de refletir e questionar sobre a forma mais adequada de 

partilhar estes saberes com os alunos faz com que questione as implicações 

deste documento, qual o benefício esperado para os alunos?  

Atualmente deparamo-nos com uma diversidade de manuais escolares 

pouco entrosados com as Metas Curriculares, dificultando a articulação entre 

as aprendizagens. O elo de ligação, nas aprendizagens, entre a escola e a famí-

lia é muitas vezes efetuado através dos manuais. É, pois, pertinente que todas 

estas questões e dúvidas sejam esbatidas para que possamos aproveitar todos 

os benefícios que estão na génese deste documento.  
 

Referências Bibliográficas 

 

 Ministério da Educação (março 2009). Programa de Português do Ensino Básico. Lisboa: Ministé-

rio da Educação-DGIDC. 

Ministério da educação (agosto 2012). METAS CURRICULARES DE PORTUGUÊS ENSINO BA-

SICO 1.º, 2.º E 3.º CICLOS. 

Ministério da Educação. METAS CURRICULARES DE PORTUGUÊS - CADERNO DE APOIO 

Aprendizagem da leitura e da escrita (LE). 

Ministério da Educação (julho de 2011). Guião de implementação dos novos programas de portu-

guês- leitura. Lisboa: Ministério da Educação. 

Ministério da Educação (outubro 2011) - Guião de implementação dos novos programas de portu-

guês-Oral. Lisboa: Ministério da Educação. 

VIANA, Fernanda Leopoldina, RIBEIRO, Iolanda da Silva, FERNANDES, Ilda, FERREIRA, Al-

bertina, LEITÃO, Catarina, GOMES, Susana, MENDONÇA, Soraia e PEREIRA, Lúcia (setembro 2010). O 

ensino da compreensão leitora." Da teoria à prática pedagógica."Lisboa: Almedina 

SIM-SIM, Inês (2007). O Ensino da leitura: A Compreensão de Textos. Lisboa: Ministério da Edu-

cação – PNEP. 

FREITAS, Maria João, ALVES, Dina e COSTA, Teresa. (2007) O Conhecimento da Língua: Desen-

volver a Consciência Fonológica. Ministério da Educação - PNEP. 

VIANA, Leopoldina Fernandes. (2009). O Ensino Da Leitura: A Avaliação. Lisboa: Ministério da 

Educação - PNEP 

DUARTE, Inês. (2011). O Conhecimento da Língua: Desenvolver a Consciência Lexical. Lisboa: 

Ministério da Educação - PNEP. 

Ministério da Educação. Orientações para  Atividades de Leitura.  Programa – Está na Hora da 

Leitura. 1.º Ciclo. 

 

 

 

Maria Emília  Taveira 

(Prof. Agrupamento de Escolas Amadeo Souza Cardoso) 

http://comercioenoticias.pt 

―Atualmente depa-

ramo-nos com uma 

diversidade de ma-

nuais escolares pou-

co entrosados com 

as Metas Curricula-

res, dificultando a 

articulação entre as 

aprendizagens.‖ 



Página 42  
#em#fOrm@ç@O#  

N. º  0  

 O  Português é uma disciplina de cognição, pelo que, os alunos 

têm que perceber o conceito. O desenvolvimento do ensino nesta área é ori-

entado pelas Metas Curriculares, cuja definição organiza e facilita o ensino 

fornecendo uma visão o mais objetiva possível daquilo que se pretende al-

cançar, permitindo-nos concentrar no que é essencial e ajudando-nos a deli-

near as melhores estratégias. As MCP obedecem a uma definição, ordenação 

sequencial e hierárquica com funções distintas e apoiam-se em capacidades 

que devem ser ensinadas aos alunos. 

 As metas curriculares estão definidas por anos de escolaridade e con-

tém quatro domínios de referência: a Oralidade com a Compreensão e a Ex-

pressão Oral; Leitura e Escrita; Educação Literária; Gramática. Em cada 

domínio são indicados os objetivos pretendidos e respetivos descritores de 

desempenho, que têm que se ensinar em contexto sala de aula. 

 A Oralidade é a verdadeira essência das línguas. Este domínio com-

preende dois subtemas: a Compreensão Oral, que é a interpretação do dis-

curso oral, registo e tratamento de informação; a Expressão Oral, que se 

prende com a interação oral e a produção oral. 

 No ensino do Português e na vertente da Compreensão Oral os alunos 

devem aproximar-se da norma padrão, sendo certo, que no seu meio, ou seja, 

na comunidade estejam à vontade, para usar o seu dialeto. Tem que ser a 

escola a dar as competências sociais, como por exemplo, as regras de corte-

sia. No exercício de Compreensão Oral os alunos têm que reter a informação. 

Os textos de tradição oral têm na sua genesis a compreensão do oral. Numa 

situação comunicativa o aluno vai compreender um determinado discurso, 

começa por compreender sons e palavras, depois seleciona e interpreta, vai 

compreender o significado global da mensagem, vai captar a forma do discur-

so, como se organiza. Um exemplo prático, no início da aula digo “Bom Dia” e 

no final digo “Adeus até Amanhã”, a criança aprende isto intuitivamente, vai 

antecipar, selecionar e depois inferir, captar as ideias implícitas. Com os có-

digos não-verbais (franzir a testa, por ex.) vai reter a curto prazo, ao passo 

que com as ideias mais relevantes que ficam retidas na memória a longo pra-

zo, para ter o conhecimento do mundo. Isto leva-nos a que planifiquemos as 

atividades, iniciamos pelo momento de pré-escuta - o professor vai anunciar 

o tema e vai explorar (chuva de ideias) fazer um levantamento daquilo que 

eles sabem, que já conhecem, para mobilizar conhecimentos 

que facilitem a sua compreensão, a criança vai partir do que sabe para orga-

nizar o conhecimento que não sabe, levantamento de hipóteses sobre o que 

vai ouvir; fase da escuta – os alunos ativam estratégias de atenção/escuta 

global e seletiva na realização da tarefa, identifica o tema e o assunto; na 

fase pós-escuta – o aluno regista informação. 

 A Expressão Oral surge no desenvolvimento do aspeto do discurso, 
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além da competência linguística, que abrange o nível fónico (entoação) e o nível 

gramatical (construção de frases e nível lexical com seleção de palavras) partin-

do a seguir, para a competência pragmática (intenção discursiva). Da conjuga-

ção da competência linguística e da competência pragmática resulta a compe-

tência comunicativa. Os aspetos articulatórios (dicção e colocação de voz) são 

importantes, são eles que otimizam as qualidades do som de fala, torna a men-

sagem mais clara, percetível e devem contribuir para uma atenuação de certos 

processos associados a um nível de linguagem informal e não vigiada. São 

exemplos de exercícios de prática de atividades: trabalhar as lengalengas, os 

trava-línguas, os provérbios. São também bons exemplos para trabalhar o domí-

nio da Leitura, como o ritmo e a entoação, pois temos que atender ao tipo de tex-

to – se eu contar uma anedota, será de uma forma, mas se eu ler um texto na 

igreja é de outra. Segue-se os recursos cinésicos – gestos, olhar, posição do cor-

po/movimentos corporais e os recursos proxémicos – pessoas desconhecidas, co-

nhecidas ou próximas. 

 A interação discursiva é uma comunicação verbal entre duas ou mais 

pessoas. Nos textos orais o emissor designa-se locutor e o recetor designa-se ou-

vinte. Este tem de conhecer o contexto de comunicação, tem que saber as inten-

ções do locutor, vai ter de aprender a compreender, a usar, a aplicar as máxi-

mas e princípios da cortesia, por exemplo. O contexto é o conjunto de elementos 

linguísticos e não linguísticos que rodeiam uma unidade linguística. O contexto 

extraverbal – contexto situacional, diz respeito ao locutor, ao interlocutor, ao 

tempo, ao espaço e aos atos ilocutórios. Os deíticos são elementos que remetem 

para uma situação de produção de enunciado: quem (pronomes pessoais, deter-

minantes possessivos); quando (advérbios ou outras expressões de tempo); onde 

(advérbios de lugar – lá, aqui). Assim, quando falo (ato locutório), no desenvolvi-

mento da ação (ato ilocutório) e, na sequência disto, vem o resultado ou efeito, 

como por exemplo, na frase ” Vamos começar a aula?” é um ato locutório. O 

princípio da cooperação é regulado por máximas, que devem decorrer em todo o 

discurso, ao qual estão ligadas três situações: tipos de discurso; apresentar fac-

tos; apresentar opiniões. Na prática isto pode aplicar-se, em fazer perguntas e 

nas respetivas respostas e formular pedidos. O treino das capacidades articula-

tórias e prosódicas (1º e 2º ano) e o treino das capacidades de compreensão oral 

mais sistematizadas (3º e 4º ano). 

 No domínio da Leitura e Escrita surge a questão quão importante como 

pertinente “ O que é Ler?” é a descodificação/decodificação; é um processo mais 

complexo; ler é apreender o significado da mensagem, é aceder à mensagem. O 

que faz um bom leitor é o treino, é o gosto pela leitura, ler muito, ler rapidamen-

te, ler eficientemente. Há três tipos de leitura: leitura do texto, leitura de pala-

vras em coluna do mesmo texto e leitura de pseudopalavras. O aluno tem que 

perceber para que está a ler. O conhecimento que o leitor tem da língua e da 

bagagem vai condicionar a sua relação com o texto. Não podemos trabalhar o 

texto narrativo da mesma forma que o texto informativo. O conteúdo tem influ-

ência sobre a leitura. Na sala de aula temos que criar atividades motivadoras e 

que os alunos encontrem nelas fundamentos claros e precisos para ler. Estimulá

-los para a leitura, para que se tornem leitores competentes.  
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―No domínio da 

Leitura e Escrita 

surge a questão 

quão importante 

como pertinente 

― O que é Ler?‖  

http://esfarelado.com/ 
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 São exemplos de atividades na sala de aula as seguintes: contrato de 

leitura autónoma; encontro com escritores; concursos de leitura; sessões de 

leitura; reconto por alunos; oficina de leitura; semana da leitura; passaporte 

da leitura (à medida que vão lendo bem vai-se carimbar/colocar autocolante 

na página do livro). Ao trabalharmos um texto para uma leitura eficiente, 

devemos dialogar com os alunos sobre o que eles já conhecem, para que eles 

mobilizem os seus conhecimentos adquiridos. O professor deve fazer pergun-

tas no meio da leitura, temos que ensinar como se faz uma paráfrase, subli-

nhar as palavras-chave (são aquelas que eu não consigo falar sobre o tema). 

No final fazer uma leitura de cima para baixo. Numa primeira fase devemos 

ensinar o tema do texto e, só mais tarde, o assunto do texto. Para chegarmos 

ao tema devemos dar aos alunos o texto com as palavras sublinhadas. O alu-

no antes de passar para a habilidade mais complexa tem que passar pela 

simples. O assunto não pode ser uma palavra e nem uma expressão curta, 

mas sim, uma frase que identifique o sentido geral do texto. Os factos são 

acontecimentos que já se passaram na realidade. Emitir uma opinião é o que 

cada um pensa acerca de um assunto. Na estrutura da leitura de um texto 

temos que passar pelas seguintes fases: conhecimento; compreensão; aplica-

ção; análise e avaliação. 

 Se por um lado, a Educação Literária, com o reportório de todas as 

possibilidades históricas da língua veicula tradições, valores e é como tal, 

parte integrante do património nacional, por outro lado, a Educação Literá-

ria contribui para a formação completa do aluno como cidadão social. Nesta 

linha foi criada uma lista de obras e textos literários para leitura anual, ga-

rantindo assim, que a escola assuma um currículo mínimo comum de obras 

para todos os alunos para não reproduzir diferenças socioculturais exterio-

res. O que se pretende então é que os alunos leiam obras. 

 No domínio Gramática o aluno vai adquirir e desenvolver a capacida-

de, para sistematizar unidades, regras e processos gramaticais da nossa lín-

gua, de modo a fazer um uso sustentado do português padrão, nas diversas 

situações da Oralidade, da Leitura e Escrita e da Educação Literária. O en-

sino dos conteúdos gramaticais deve ser realizado em estreita sintonia com 

atividades inerentes à consecução dos objetivos dos restantes domínios, ou 

seja, é um domínio que tem que ser trabalhado em todos os domínios das 

MCP. 

 É preciso primeiro ensinar antes dos alunos aplicar e antes de avali-

ar. 

 

 

Maria Flora Carvalho 

(Prof. Agrupamento de Escolas de Amarante) 

http://aaapucrio.com.br 

―O que se pretende 

então é que os alu-

nos leiam obras.‖ 
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―Considero que 

aquilo que me mo-

ve para realizar 

ações de formação 

não é o fator avalia-

ção de desempe-

nho/horas de for-

mação, mas sim a 

expetativa de que 

estas contribuem 

positivamente para 

melhorar a minha 

prática pedagógica 

e também pela pos-

sibilidade de cons-

tituir um espaço de 

partilha de experi-

ências.‖ 

Reflexão 

Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na 

busca, não aprendo nem ensino". (Paulo Freire) 

C onsidero que aquilo que me move para realizar ações de forma-

ção não é o fator avaliação de desempenho/horas de formação, mas sim a 

expetativa de que estas contribuem positivamente para melhorar a minha 

prática pedagógica e também pela possibilidade de constituir um espaço de 

partilha de experiências. 

O professor, como elemento chave do processo educativo, deve adqui-

rir ao longo do seu percurso profissional uma forma diferente de ser, estar e 

de se relacionar, investindo no seu autodesenvolvimento, atualização de co-

nhecimentos e capacidades que lhe permitam reorganizar atitudes e com-

portamentos, desenhar estratégias mais adequadas à equação de novas si-

tuações que promovam o sucesso educativo. 

(…) 

O processo de ensino e aprendizagem do Português revela-se como 

um sistema complexo e multidimensional que envolve capacidades diversifi-

cadas promotoras de aprendizagens participativas e participadas. Por isso, 

é fundamental divulgar e aprofundar o conhecimento sobre as novas Metas 

Curriculares de Português que se apresentam como um documento orienta-

dor e regulador da prática pedagógica, apresentando-se como um precioso 

instrumento de trabalho, pelo que urge analisar e conhecer. Este poderá ser 

construído e consolidado ao longo do tempo, mas partindo de uma base sóli-

da, concreta e contextualizada. 

Com a introdução das metas curriculares, está um novo desafio lan-

çado ao professor enquanto agente educativo, isto é, perceber a situação de 

aprendizagem dos seus alunos e os aspetos dinâmicos, no sentido de uma 

mudança positiva, adequando estilos e métodos de ensino. Representam um 

desafio para a prática letiva do professor, pelas inovações curriculares que 

contemplam, pelo que se torna necessário promover: 

 a atualização dos saberes teórico-práticos sobre as metas curriculares 

e as práticas de ensino e de aprendizagem dos diferentes domínios de 

referência; 

  a familiarização com novas metodologias de ensino;  

 a generalização de práticas reflexivas sobre os recursos/as estratégias 

utilizados em função dos resultados obtidos, com o intuito de promo-

ver atitudes de mudança e de melhoria dos resultados. 

 a criação de um contexto otimizador de apropriação, construção e pro-

dução de conhecimentos teóricos e práticos, de modo reflexivo e ativo; 

 a articulação de conceitos, pressupostos e noções com ações concretas, 

experienciadas pelos formandos; 
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 a promoção da reflexão sobre as práticas desenvolvidas, bem como a 

construção e produção de materiais pedagógico-didáticos adequados à 

satisfação e aperfeiçoamento de necessidades formativas.  

As medidas introduzidas no sistema educativo implicam alterações profun-

das de práticas e de hábitos de trabalho que não podem ser assimiladas ou 

cumpridas sem a necessária reflexão. De uma forma geral, considero que 

esta ação de formação foi positiva e bem-sucedida. Para além da pertinên-

cia do tema, considero que a forma como foi abordado, criou em mim e em 

todos os formandos um envolvimento notável.  

A metodologia seguida, foi adequada aos objetivos da ação e aos des-

tinatários, teve como pontos fundamentais a dinâmica do grande grupo, va-

lorizando nos formandos atitudes participativas, empenhadas e ativas, 

através da partilha de saberes e experiências; clarificar as práticas no do-

mínio da aprendizagem do Português com a aplicação das Metas Curricula-

res com recurso a uma componente prática apoiada pela componente teóri-

ca 

A dinâmica utilizada, de forma reflexiva e ativa, ao longo das ses-

sões, foi muito interessante e enriquecedora. Os formandos, o epicentro de 

todo o processo, mostraram-se motivados, uma vez que, esta formação, foi 

sem dúvida um bom contributo, para a introdução/implementação das no-

vas metas curriculares, na prática docente. Pois, “Não há ventos favorá-

veis para os que não sabem para onde vão” (Seneca) assim, devemos 

investir na (in) formação de forma continuada, na autoformação, na parti-

lha, no nosso próprio processo de (trans)formação, para que o desenvolvi-

mento e o sucesso dos nossos alunos  não  seja  uma quimera, mas uma rea-

lidade edificada com o empenhamento conjugado entre todos. 

Esta ação de formação revelou-se pertinente, na medida em que, 

contribuiu para o aprofundamento de práticas de operacionalização dos pro-

gramas e das metas que enquadram o ensino do Português; contribuiu para 

que os formandos assumam o papel de “agentes do desenvolvimento curri-

cular”, interagindo de forma ativa com os documentos que enquadram as 

suas práticas fazendo opções conscientes. Proporcionou aos formandos as 

ferramentas necessárias a uma didática do Português cientificamente fun-

damentada e pedagogicamente validada, de acordo com os documentos ori-

entadores da prática letiva e com os mais recentes contributos científicos 

das áreas do saber mais diretamente implicadas no ensino do Português, o 

Novo Programa e as Metas curriculares. 

As metas curriculares como "documentos clarificadores das priorida-

des nos conteúdos fundamentais dos programas" estabelecem aquilo que 

pode ser considerado como a aprendizagem essencial a realizar pelos alu-

nos, em cada um dos anos de escolaridade ou ciclos do ensino básico, consti-

tuindo um referencial para professores e encarregados de educação, de for-

ma a encontrar os meios necessários para que os alunos desenvolvam as 

http://arboreaorg.blogspot.pt/ 

―A dinâmica utili-

zada, de forma re-

flexiva e ativa, ao 

longo das sessões, 

foi muito interes-

sante e enriquece-

dora. ― 
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capacidades e adquiram os conhecimentos indispensáveis ao prosseguimento dos seus estudos e às 

necessidades da sociedade atual. 
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Helena de Fátima Geraldes  

(Prof. Agrupamento de Escolas Amadeo Souza Cardoso) 
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1. Programas de Português do Ensino Básico, homologados em 2009 e que entraram em vigor 

em 2011. 

2. Metas Curriculares de Português do Ensino Básico, homologadas pelo Despacho n.º 10874/2012, de 

10 de agosto. 

3. Aprendizagem da Leitura e da Escrita (LE), de José Morais, caderno anexo às Metas 

Curriculares de Português do Ensino Básico. 

METAS CURRICULARES DE PORTUGUÊS—1.º CICLO 

Biografia fundamental da ação de formação  
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 O  conceito de NEE começa a ser introduzido nos anos 70. Desde aí 

que a educação das crianças com NEE tem sofrido algumas alterações. Estas 

crianças passaram então a ser integradas nas escolas regulares, mas só na 

década de 90 começa a ser abordado o conceito de inclusão e começam a apa-

recer preocupações com a inclusão das crianças com NEE nas turmas ditas 

regulares. 

 Um aluno com NEE é aquele que tem problemas físicos ou psicológicos, 

ou com dificuldades a nível intelectual, sensorial, emocional ou social, que não 

lhe permitem aprender da mesma forma que as outras crianças, aquilo que 

normalmente lhe é ensinado na escola, resultando em dificuldades de 

aprendizagem. 

 É assim necessário recorrer a Adaptações Curriculares, a fim de 

colmatar tais dificuldades ou necessidades educativas, assim como a 

condições de aprendizagem especialmente adaptadas para que o aluno 

possa receber uma educação apropriada. 

 Assim sendo, a Educação Especial é o processo que visa promo-

ver o desenvolvimento das potencialidades das pessoas com necessida-

des educativas especiais e que abrange os  diferentes níveis e graus de 

ensino, com o objetivo de formar cidadãos conscientes e participativos. 

(…) 

 Aos poucos houve a substituição das práticas segregadoras por 

práticas e experiências integradoras, como realçaram alguns autores. 

Começou-se a integrar as crianças portadoras de deficiência, no mesmo 

ambiente escolar das outras crianças consideradas “normais”.  

 Começa a ser aceite o direito à diferença e surge o conceito de 

normalização, que não significa converter em normal uma pessoa dife-

rente, mas sim aceitá-la tal como ela é, com as suas deficiências e limi-

tações, mas reconhecendo-lhe os mesmos direitos que aos outros e oferendo-

lhe os serviços necessários para que possa desenvolver ao máximo as suas po-

tencialidades e viver uma vida tão normal quanto possível. 

 Mas integrar não significa apenas o direito de frequentar a mesma es-

cola que os outros. É essencial que haja uma integração física, funcional, soci-

al e pessoal. Os alunos com NEE devem partilhar os mesmos espaços escola-

res, ter acesso aos mesmos recursos e oportunidades, devem sentir-se aceites 

e amados por toda a comunidade escolar. 

 O desenvolvimento pleno dos alunos portadores de NEE pode e deve 

ser mais completo e isso consegue-se através da inclusão. 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: MOTIVAR PARA EXPERIMENTAR PRÁTICAS DE INCLUSÃO  

Algumas Reflexões 

http://arenalampa.blog.pangea.org/category/escola-inclusiva/ 

―A Educação Especial é o 

processo que visa promo-

ver o desenvolvimento 

das potencialidades das 

pessoas com necessida-

des educativas especiais 

e que abrange os  dife-

rentes níveis e graus de 

ensino, com o objetivo de 

formar cidadãos consci-

entes e participativos.‖ 
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 Uma escola inclusiva é aquela onde toda a criança é respeitada e encorajada a aprender até 

ao limite das suas capacidades. No entanto não é tarefa fácil tornar uma escola inclusiva, pois pres-

supõe uma mudança profunda, não só nas estruturas pedagógicas já concebidas, como também a 

nível cultural. 

(…) 

 Concluímos que inclusão significa o aluno estar na escola, participando, aprendendo e desen-

volvendo as suas potencialidades e que a inclusão na educação é um dos aspetos da inclusão na soci-

edade. 

 A postura da humanidade perante a Educação Especial foi evoluindo conforme as correntes 

de pensamento de cada época, estando patentes dois princípios: o da Integração e o da Inclusão, que 

trazem subjacentes, a formação dos professores e a avaliação da aprendizagem. 

(…) 

 Deve colocar em prática novas metodologias, estratégias de ensino e práticas educativas dife-

renciadas que deem resposta a todos os alunos. Os alunos devem ser aceites como eles são. O que é 

preciso é dar respostas para que eles possam aprender. Uma escola inclusiva deve dar resposta a 

100% das necessidades dos alunos. Deve-se valorizar as potencialidades dos alunos e descobrir as 

suas áreas de interesse. 

 Por isso é necessário que os professores invistam na sua formação e se preparem para que 

possam estar sempre atualizados de forma a poderem ir mais além na sua ajuda aos alunos com 

NEE. 

(…) 

 Para poderem dar resposta à especificidade e dificuldades de cada aluno, é necessário uma 

constante atualização dos docentes, recorrendo à formação contínua. 

 As interações e interajuda entre professores de educação especial e professores do ensino re-

gular são decisivas para o êxito da inclusão. 

 É importante encontrar para cada criança com dificuldades as respostas adequadas às suas 

necessidades específicas, mobilizando saberes de diferentes disciplinas, envolvendo vários profissio-

nais, organizando os recursos existentes em cada escola.  

 (…) refletimos sobre as competências de avaliação da aprendizagem e o seu contributo para a 

melhoria da qualidade da educação. Refletimos também sobre a avaliação preliminar e a avaliação 

compreensiva. 

 O sistema de avaliação, independentemente da forma a que se recorra, tem por base fornecer 

ao docente um conjunto de informações acerca dos conhecimentos e competências adquiridos pelos 

alunos durante o processo educativo.  

 No que diz respeito aos alunos com NEE, é fundamental que o professor seja capaz de avaliar 

a criança em termos comportamentais e de realização, de interpretar os dados recolhidos ao invés de 

recorrer a uma avaliação estandardizada. Nas crianças com NEE, a avaliação deverá patentear não 

só o desenvolvimento académico, como também as suas capacidades, aptidões, interesses e experiên-
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cias. 

(…) 

 Tendo em conta a importância do trabalho em articulação para inclusão e o sucesso das 

aprendizagens, principalmente dos alunos com NEE, é essencial que se crie nas escolas todas as 

condições necessárias à prática da articulação entre todos os docentes, para que o trabalho de arti-

culação que é desenvolvido em sala de aula, quando existe possibilidade de o professor de educação 

especial lá estar, seja também realizado fora da sala, para a planificação, criação de materiais e 

avaliação de modo mais efetivo e eficiente. 

(…) A escola é um espaço de investigação, de aprendizagem, de desenvolvimento, de formação de 

todos quantos nele interagem. 

 Os professores são também sujeitos do seu próprio desenvolvimento, de construção e de im-

plementação do seu currículo pessoal de aprendizagem.  

 

Vera Lúcia Carvalho 

(Prof. Agrupamento Vale de Ovil) 
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 A  cooperação de professor é uma das condições fundamentais para o sucesso da criança e 

jovem com NEE nas escolas do ensino regular. Por conseguinte, passa a ser-lhe exigido um papel 

mais dinamizador com um vasto leque de competências e saberes, é necessário que os docentes “ dis-

ponham de conhecimentos que lhes permitam ensinar, na mesma classe, crianças diferentes, com ca-

pacidades diferentes de aprendizagem e com níveis diferentes de conhecimentos prévios; os gestores 

escolares saibam como modificar a organização do estabelecimento educativo e saibam fomentar a 

auto formação (…)” ( Costa, 1996, p. 154), 

(…) 

 A ação do professor na escola inclusiva deve ser permanentemente orientada por uma atitude 

criativa e critica, atuando em coordenação e colaboração com os diversos profissionais envolvidos nas  

escolas, professores de ensino especial, pais e com a comunidade em geral, numa partilha de experi-

ências e de conhecimentos. No entanto, ao longo da minha carreira  e do percurso desenvolvido por 

várias escolas de todas as partes do pais, posso afirmar que, existem ainda professores que  infeliz-

mente manifestam resistência à inclusão dos alunos com NEE, sendo que as razões apontadas pas-

sam por problemas estruturais da escola ( insuficientes recursos humanos), instalações inadequadas, 

recursos materiais precários, pouco trabalho colaborativo. Contudo os professores ,conscientes do seu 

papel de educadores e construtores do futuro que passa por uma sociedade inclusiva, não descuram o 

facto de que cada aluno é um aluno diferente e, seja essa diferença de que nível for, tem direito a uma 

resposta educativa adequada, a qual passa inevitavelmente pelo currículo desenvolvido na escola. 
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 D esde a integração dos alunos portadores de deficiência nas 

escolas regulares que o conceito de Necessidades Educativas Especiais tem 

sofrido mutações, acompanhando o desenvolvimento das primeiras experiên-

cias de integração e a atualização da legislação.  

 Qualquer professor minimamente atento se apercebeu, por exemplo, 

como a reorganização do ensino especial, consagrada no Decreto-Lei 3/2008, 

diminuiu o número de alunos com acesso à Educação Especial. Espera-se 

que a clarificação dos alunos com NEE tenha como objetivo único a melhoria 

das respostas às crianças com alterações em estruturas e funções do corpo 

com caráter permanente e não a redução do número de profissionais neces-

sários para apoiar os alunos em desvantagem social.  

 Se numa primeira fase a preocupação com os alunos que revelavam 

necessidades educativas especiais era combater a segregação 

e proporcionar a integração no ensino regular, após a Decla-

ração de Salamanca, mais do que a integração, almeja-se a 

inclusão. Nesta perspetiva, a criança com deficiência deve 

viver uma vida tão normal quanto possível; deve ser incluída 

na sua turma e participar nas atividades; “deve ser encoraja-

da a aprender até ao limite das suas capacidades”; deve en-

fim, ter as mesmas oportunidades dos outros alunos. Estes, 

numa escola inclusiva, vão melhorar as suas competências 

sociais e assim ajudar a mudar mentalidades que tanto difi-

cultam a inclusão social, essa sim, mais difícil ainda de alcan-

çar! 

 Inclusão implica aceitar as pessoas com as suas dife-

renças, implica que a escola se torne também diferente e responda de forma 

a proporcionar a aprendizagem a TODOS. Há inclusão quando um aluno 

com necessidades educativas especiais sai do seu “cantinho especial”, se jun-

ta à turma a que pertence e reconhece que aí aprende mais. Há inclusão 

quando esse aluno come na cantina, juntamente com os colegas do ensino 

regular; há inclusão quando se contornam dificuldades e valorizaram poten-

cialidades para que todos, sem exceção, experienciem um desenvolvimento 

cognitivo e pessoal.  

 Pelas várias escolas por onde tenho passado, e já são quase duas de-

zenas, tenho testemunhado bastantes esforços no sentido da inclusão e do 

tão reclamado sucesso educativo, contudo, também tenho verificado que en-

https://unieducar.org.br/catalogo/curso/disciplinas-para-concursos-educacao-inclusiva 

Reflexão 
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tre o que se legisla e os meios físicos e humanos que se proporcionam à escola há um fosso do tama-

nho do insucesso.  

 Se em qualquer área do saber é necessário seguir um modelo de formação contínua que pro-

porcione uma atualização/aperfeiçoamento de práticas, no caso das necessidades educativas especi-

ais, a formação contínua é muitas vezes a única forma de colmatar algumas lacunas da formação 

inicial de professores, no que se refere à Educação Especial. Sem a formação apropriada, é muito 

difícil para um professor, por muito bem-intencionado que seja, responder de forma adequada aos 

alunos com dificuldades de aprendizagem. Neste sentido, também é muito importante uma boa arti-

culação entre o professor regular e o professor da Educação Especial que muito pode contribuir para 

(i) a escolha de metodologias de ensino; (ii) formas de avaliação; (iii) a compreensão e identificação 

das incapacidades ou desvantagens que o aluno representa; (iv) a escolha de estratégias mais conve-

nientes (v) divulgação de legislação… É claro que muitas vezes este ideal fica comprometido pela 

organização das escolas. Ainda não estive em nenhuma onde constasse no horário dos professores 

do ensino regular e da Educação Especial um momento reservado à articulação, donde decorre que 

os poucos momentos de partilha se confinem às reuniões dos conselhos de turma ou breves  conver-

sas na sala de professores que são constantemente interrompidas pelos toques da campainha… 

Se já para um aluno do ensino regular uma avaliação criteriosa não se pode ficar apenas na verten-

te académica, mas também tem de incluir a dimensão social e humana, para os alunos com necessi-

dades educativas especiais esta premissa de avaliar o aluno como um todo é um imperativo. Só ava-

liando capacidades, aptidões, interesses e experiências se consegue minimizar dificuldades e valori-

zar potencialidades, como se pretende numa escola inclusiva. Esta avaliação só se pode viabilizar 

através de uma equipa multidisciplinar que tem como principal objetivo proporcionar a adoção das 

melhores estratégia a utilizar para responder às necessidades de cada aluno que assim poderá ter 

sucesso educativo  

(…) 

 Parece-me evidente que a adequação do processo de ensino e aprendizagem às caraterísticas 

de todos os alunos é condição sine quoi non para o sucesso educativo. E se isto é verdade para os 

alunos em geral, é mais relevante para os alunos com dificuldades de aprendizagem. Será muito di-

fícil atingir o sucesso educativo com estes alunos se não se fizer uma planificação das atividades/

estratégias de acordo com as suas dificuldades e potencialidades. É também muito importante fazer 

a monotorização do desempenho do aluno para, se necessário, proceder a reprogramações ou repetir 

e ampliar estratégias. Penso que esta individualização do ensino é realmente o ideal a atingir, no 

entanto, considero que são muitos os obstáculos a ultrapassar, entre os quais destaco o elevado nú-

mero de alunos por turma e a instabilidade do corpo docente A partir do momento em que o profes-

sor se descentra de si próprio e deixa de olhar para o aluno como um mero recetor de conhecimen-

tos, altera as suas metodologias que procura adequar às caraterísticas dos seus alunos e aumenta a 

sua prática reflexiva. 

Ao tomar diferentes decisões, de acordo com as necessidades que se lhe impõem, o professor 

assume uma postura de investigador da sua própria ação que passa a criticar/avaliar para a ade-
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quar a diferentes situações. Quanto mais se experimenta possíveis respostas a diferentes proble-

máticas, mais se reflete sobre a ação pedagógica e mais se sente vontade de partilhar vitórias e fra-

cassos que podem conduzir à disseminação de boas práticas conducentes ao sucesso educativo. Es-

ta supervisão que parte de dentro para fora facilita, na minha opinião, a partilha de aprendizagens 

que muito poderão contribuir para a formação de todos os que ao ensino estão ligados.  

Os processos de mudança e melhoria exigem esforço, reflexão e autoavaliação, discussão e 

conversas, trabalho de equipa, abertura a outras perspetivas, acerto de dinâmicas, objetivos e ins-

trumentos.  

 

Resta-me registar, neste último momento de reflexão, a minha satisfação pelo clima de par-

ticipação, responsabilidade e empenhamento por parte de todos os elementos do grupo com quem 

tive o prazer de trabalhar nestas sessões. 

O convívio e a partilha entre os elementos do grupo foram uma constante, assim  

como, uma grande honestidade pedagógica na exposição das dificuldades e constrangimentos  sen-

tidos no desenvolvimento do trabalho junto dos alunos com necessidades educativas especiais.  

 

 

Ana Cristina Antunes 

(Prof. Agrupamento Vale de Ovil) 
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SENSIBILIZAR PARA A INCLUSÃO  

Algumas Reflexões / Alguns Contributos 

N o início da Ação estava plenamente consciente das dificuldades que iria enfrentar. Ape-

sar da experiência adquirida em vários anos de lecionação da disciplina de Educação Física, reco-

nhecia a dificuldade que sentiria se me visse a braços com o desempenho das funções de Diretor de 

Turma, caso despontasse, perante mim, a necessidade de implementação de um Programa Educati-

vo Individual (P. E. I.) a algum aluno inserido na turma: 

- Antes de mais, pelo desconhecimento do que tal programa pudesse representar, agravado pela 

existência de todas as derivações que o P.E.I. assume (Apoio Pedagógico Personalizado; Adequações 

Curriculares; Currículo Específico Individual – C.E.I.; entre outros). 

- Em segundo lugar, porque desconhecia, por completo, a existência e os conteúdos da legislação re-

guladora dos apoios especializados que visam responder às necessidades educativas especiais dos 

alunos com limitações significativas ao nível da atividade e da participação, num ou vários domínios 

de vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais, de caráter permanente - Decreto-Lei nº 

3/2008, de 07 de janeiro. 

- Por fim, porque não possuía o domínio correto da terminologia adequada às circunstâncias, sendo-

me desconhecida a verdadeira diferenciação sintática de algumas das suas expressões, designada-

mente: Ensino Especial / Educação Especial; P.E.I. / C.E.I; entre outras. 

A frequência da Ação, contribuiu para que absorvesse conhecimentos que, presentemente, me 

permitem ter procedimentos corretos quer no desempenho como docente da disciplina quer como 

responsável pela implementação de um P.E.I. a um aluno. 

Fiquei, ainda, perfeitamente sensibilizado para o facto de, perante tal necessidade e no desempenho 

das funções de Diretor de Turma, envolvendo o Conselho de Turma, o técnico da Educação Especial, 

os Pais / Encarregados de Educação, deve o mesmo ser aprovado pela Diretor da Escola. 

Foi, sobretudo, gratificante conhecer a importância da correta implementação e avaliação de 

um P.E.I., tanto ao nível da especialização do apoio de que um determinado aluno possa necessitar 

quer ao nível das implicações que a aplicação de um C.E.I. pode ter no percurso escolar e académico 

desse aluno. 

 

Marco Matos 

(Prof. Escola Secundária/3 de Amarante) 
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S erá que os docentes estão sensibilizados para lidar com as “diferenças”? Será que com um 

trabalho mais colaborativo a escola consegue atenuar as “diferenças”? Será que as diferentes orga-

nizações estão preparadas para aceitar / receber os alunos com NEE? Será que os alunos que fa-

zem parte da Educação Especial são encarados como cidadãos que dão um contributo positivo para 

a sociedade? Agora mais consciente e sensibilizada para trabalhar com as “diferenças” penso que 

mais do que nunca, vale a pena trabalhar pela inclusão dos nossos alunos. “Ser normal é ser dife-

rente. E ser diferente é tão especial.” 

 

Rosário Vinhas 

(Prof. Escola Secundária/3 de Amarante) 

 

 

A  Declaração de Salamanca, em 1994, alertou para a necessidade de uma escola inclusi-

va, capaz de acolher e reter crianças e jovens habitualmente excluídos. Uma escola inclusiva é aquela 

que é capaz de desenvolver uma pedagogia centrada na criança, onde as diferenças humanas são encara-

das como normais, onde a aprendizagem é adaptada às necessidades da criança. Assim sendo, a escola 

deve ser de todos e para todos, onde a diversidade deve ser encarada como um motor de desenvolvimen-

to e não como um elemento inibidor ou mesmo de exclusão. As escolas têm que se adaptar a todas as 

crianças, independentemente das suas condições físicas, sociais ou linguísticas. Para o conseguir, é ur-

gente alertar, formar e sensibilizar toda a comunidade. 

 

Maria Margarida Teixeira 

(Prof. Escola Secundária/3 de Amarante) 
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E ntendo que a inclusão pressupõe a interação de indivíduos com e sem necessidades educati-

vas especiais, sendo a escola um local privilegiado para esta interação social. A escola deve ser para 

todos, considerando a escola como uma instituição que inclui todas as pessoas, aceita as diferenças, 

apoia a aprendizagem e responde às necessidades individuais. Todos têm direito à educação, indepen-

dentemente das suas diferenças. Cabe à escola a responsabilidade de não trabalhar apenas com os 

alunos tidos como “ideais” mas também com os que não correspondem a esse ideal de perfeição, sendo 

responsabilidade da escola e da sociedade respeitar e trabalhar com as diferenças de cada um. Como 

educadora considero que a escola inclusiva tem um longo caminho a percorrer, mas cada dia é um pas-

so importante para a aceitação da diferença. 

 

Maria Fernanda Rodrigues 

(Prof. Escola Secundária/3 de Amarante) 

 

A  exigência de um desenvolvimento profissional permanente passa a ser um aspeto indis-

sociável da carreira do professor. Neste ponto, este aproxima-se dos seus alunos: tal como eles, tem de 

estar sempre a aprender. Esse desenvolvimento profissional requer, portanto, um importante suporte 

de formação, imprescindível nesta área. Por isso, o docente tem que tornar-se um investigador perma-

nente, crítico e reflexivo cuja formação/autoformação decorre de um processo de execução, um processo 

de construção do saber e do saber-fazer. 

Se as ações de formação tiverem por base uma formação contínua, de modo abrangente, descen-

tralizada, participativa e principalmente se forem inovadoras, todas estas características permitirão 

que os formandos/professores se tornem cada vez mais mediadores ativos, críticos, criativos e reflexi-

vos. Desta forma, serão capazes de tomarem decisões autónomas e adequadas a cada nova e diferente 

situação, bem como traçar novos percursos e avaliar os processos, recursos e os produtos da sua ação, o 

que contribuirá significativamente para a melhoria da qualidade do ensino e, consequentemente, a 

qualidade das aprendizagens dos alunos. 

 

Jesuína Magalhães 

(Prof. Escola Secundária/3 de Amarante) 
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Decreto-Lei n.º 281/2009, de 6 de outubro. 

SENSIBILIZAR PARA A INCLUSÃO  

Bibliografia fundamental da ação 
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 E ducação sexual nas escolas tem como missão dotar as crianças e os jovens com os co-

nhecimentos, capacidades, atitudes e valores que lhes permitam adotar comportamentos e estilos 

de vida saudáveis ao longo da vida, desenvolvendo todo o seu potencial como cidadãos ativos, pro-

dutivos e responsáveis. Assim, inscrevi-me nesta ação de formação com o objetivo de ampliar os 

meus conhecimentos sobre a sexualidade humana, aumentar as competências em saber adequar 

os conteúdos desenvolvidos por um lado às necessidades próprias da comunidade educativa alvo, 

por outro ao nível etário dos alunos e adquirir saberes que permitissem facilitar a minha ativida-

de docente e que servissem de apoio à aprendizagem dos alunos na abordagem a este tema, de 

uma forma explícita, intencional e pedagogicamente estruturada. 

 

Sandra Mateus 

(Agrupamento de Escolas do Sudeste) 

 

 O  Estado garante o direito à educação sexual, como componente do direito fundamen-

tal à educação” (art.1º, Lei Nº 3/1984), incluindo nos programas escolares, “de acordo com os dife-

rentes níveis de ensino, conhecimentos científicos sobre anatomia, fisiologia, genética e sexualida-

de humana”(art.2º, Lei Nº 3/1984). 

 Na recente legislação que regulamenta a implementação da Educação Sexual nas escolas 

(Lei nº 60/2009 de 6 de agosto e Portaria nº 196-A/2010 de 9 de abril) estão claramente definidas 

as finalidades, os conteúdos a abordar, os responsáveis, os contextos e tempos mínimos a utilizar 

em cada ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário. No entanto, para a correta aplicabilidade 

da referida legislação é imperativo a formação de professores nesta área. 

A Educação Sexual nas escolas, apesar de imprescindível, tem sido e continuará a ser um 

tema polémico, tornando-se, cada vez mais, necessária a nossa (dos professores) forma-

ção/atualização nesta área, para que desempenhemos um papel proactivo, sem medos ou tabus, e, 

que consigamos contribuir para a formação de jovens mais saudáveis, informados, responsáveis, 

críticos e felizes.  

A Oficina de Formação “Educação Sexual e Violência” já contribuiu! 

 

Sónia Monteiro 

(Agrupamento de Escolas do Sudeste) 

 

EDUCAÇÃO SEXUAL E VIOLÊNCIA  

Algumas Reflexões / Alguns Contributos 
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 A  escola assenta sobre um importante pilar que é a formação de cidadãos livres, respon-

sáveis e autónomos, seres capazes de lidarem de uma forma natural com vários aspetos correlacio-

nados com a sua existência enquanto pessoa. É através dos processos educativos que muitas das 

competências se adquirem. Sendo a Educação Sexual uma das componentes do processo educativo, é 

fundamental desencadear abordagens estruturadas, concisas e objetivas. 

 Encontrei nesta formação o que precisava para poder desenvolver junto dos alunos ativida-

des que contribuam para o seu crescimento e desenvolvimento ao nível desta temática. Deve-se ao 

trabalho do formador que a meu ver foi Excelente, desde o conhecimento científico, estratégias utili-

zadas, atividades aplicadas e ainda ao meu empenho, que foi sempre de forma motivada e responsá-

vel.  

 

Sónia Pinto 

(Agrupamento de Escolas do Sudeste) 

 

 O  grande desconhecimento pela temática da Educação Sexual fizeram-me pensar que de 

facto nada sabia sobre o assunto. Pensei até que o que iria aprender seria novidade, mas o que real-

mente sucedeu ao longo da formação era que em vez de desconhecimento sobre a temática, o que 

faltava era o seu enquadramento cultural, social, ético, religioso, moral. 

Foram interessantes a grande maioria das discussões, bem como o ambiente inicial que permitiu 

"desmistificar" os assuntos abordados em educação sexual. (...) 

A formação Educação Sexual e Violência suscitou-me algumas reflexões que em alguns momentos 

foram de verdadeiro confronto com ideias pre concebidas. Isto permitiu-me encarar a temática da 

educação sexual como algo que no futuro pretendo explorar com as turmas e não evitar como suce-

deu até aqui. Foi possível também perceber a educação sexual, como forma de abordagem de uma 

temática intrínseca ao ser humano e não como um momento de "promoção de comportamentos sexu-

ais e de métodos contracetivos". Esta ideia, talvez de todas a que eu tinha, completamente desfasa-

da do que realmente é e deve ser a educação sexual. Deste modo, fugia do tema exatamente pelo fac-

to de não me identificar com o que eu achava que era a educação sexual. 

Julgo que agora poderei estar mais confortável para perceber e explicar os assuntos inerentes à 

educação sexual, tendo por isso, sido das formações que realizei, mais profícua e enriquecedora. 

 

Emanuel Fidalgo 

(Agrupamento de Escolas do Sudeste) 
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 A pesar de toda a informação inerente ao tema “Sexualidade” estar presente no quotidiano 

nos jovens de hoje, veiculada nos vários meios de comunicação, nem sempre, ou mesmo quase nunca 

ela é tratada duma forma racional. Cumpre-nos a nós educadores ajudar os alunos a debaterem e re-

fletirem em conjunto sobre este tema para que esta reflexão seja uma mais valia no seu desenvolvi-

mento pessoal. 

 A sensibilidade desta temática e a idade dos alunos a que normalmente ela é dirigida, são dois 

dos parâmetros que tornam esta tarefa um pouco complicada, mesmo para docentes com vários anos 

de experiência. Assim sendo, todas as oportunidades para debater a forma de abordar o tema, em 

conjunto com colegas com o mesmo objetivo, em formação, são de grande proveito. 

 

Cristina Raimundo 

(Agrupamento de Escolas de Eiriz—Ancede) 
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