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Resumo 

 

O presente Relatório de Atividade Profissional, desenvolvido no âmbito do Mestrado 

em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Português, História e Geografia de Portugal 

do 2.º Ciclo do Ensino Básico, pretende fazer uma descrição reflexiva sobre o 

desenvolvimento da minha atividade docente mais relevante nos últimos 7 anos, no 1.º Ciclo 

do Ensino Básico, em que contextos decorre, assim como, é efetuada uma caraterização 

dos discentes, do meio ambiente e da instituição, com o intuito de transmitir a informação de 

uma forma mais completa e precisa de todo o trabalho realizado. Sendo o tema central das 

minhas práticas a promoção da leitura com vista à criação de comunidades leitoras, este 

relatório aborda as atividades, as estratégias e os métodos desenvolvidos na aprendizagem 

e na criação de hábitos de leitura. 

Partindo da revisão da literatura, apresenta-se o enquadramento teórico deste 

relatório, relacionado com a aprendizagem e a promoção da leitura, nomeadamente sobre o 

conceito de ler, a importância da leitura como condição essencial de cidadania, o contributo 

da leitura na educação da criança e explanando as áreas de intervenção pedagógica. 

Este relatório aborda a importância que um ambiente estimulante da sala de aula 

pode ter na promoção e apropriação da leitura, nomeadamente no que se refere à sua 

organização e funcionalidade. 

Para além disso, aborda-se o papel da família da criança na criação do gosto pela 

leitura, como complemento da escola. 

O primeiro contacto com as atividades de aprendizagem da leitura pode determinar o 

sucesso no desenvolvimento futuro das competências e do interesse pela leitura, daí propor 

um conjunto de abordagens à leitura passíveis de contribuir para o reforço do Português no 

Ensino Básico, como condicionante fundamental do futuro do indivíduo. 

São referidas as limitações deste Relatório de Atividade Profissional, relacionadas 

com o restrito universo escolar em que se desenvolveu a minha atividade docente e com a 

escassez de materiais pedagógicos nas escolas periféricas. 

Numa perspetiva futura, são sugeridas três linhas de investigação relacionadas com 

a influência da família na criação de hábitos de leitura, com as variáveis 

extrínsecas/intrínsecas do aluno na aprendizagem da leitura e, por fim, com o declínio 

contínuo da motivação para a leitura após o 4.º ano. 

 

Palavras-chave: 1.º Ciclo do Ensino Básico; Atividade Docente; Leitura; Promoção da 

Leitura. 
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Abstract 

The Teaching Experience in the 1st Cycle of Basic Education and the Promotion 

of Reading: a critical reflection 

The present Professional Activity Report developed under the Master's Degree in 

Teaching of 1st Cycle of Basic Education and Portuguese, History and Geography of Portugal 

on 2nd Cycle of Basic Education, intends to make a reflective description of the development 

of my most relevant teaching activity in the last 7 years, in the 1st Cycle of Basic Education, 

in which contexts are developed, as well as a characterization of the students, the 

environment and the institution, to transmit the information in a more complete and accurate 

way of all the work done. As the focus of my practice is the promotion of reading for the 

creation of reading communities, this report addresses the activities, strategies and methods 

developed in learning and reading habits. 

Based on the literature review, the theoretical framework of this report, related to 

learning and reading promotion, namely on the concept of reading, the importance of reading 

as an essential condition of citizenship, the contribution of reading in the education of the 

child and explaining the areas of pedagogical intervention. 

This report addresses the importance that a stimulating classroom environment can 

have in promoting and appropriating reading, particularly with regard to its organization and 

functionality. 

In addition, the role of the child's family in the creation of the pleasure for reading, as 

a complement of the school, is approached. 

The first contact with reading learning activities can determine success in the future 

development of competences and interest in reading, hence proposing a set of approaches 

to reading that may contribute to reinforcement Portuguese in Basic Education, as a 

fundamental condition on the future of each person. 

The limitations of this Professional Activity Report are mentioned, related to the 

restricted school universe in which my teaching activity was developed and the shortage of 

pedagogical materials in the peripheral schools. 

In a future perspective, three lines of research are suggested related to the influence 

of the family in the creation of reading habits, with the extrinsic/intrinsic variables of the 

student in the learning of the reading and, finally, with the continuous decline of the 

motivation to the reading after the 4th year. 

 

Keywords: 1st Cycle of Basic Education; Teaching Activity; Reading; Promotion of 

Reading. 
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Introdução 

 

Como se depreende do título “A Experiência Docente no 1.º Ciclo do Ensino Básico e 

a Promoção da Leitura: uma reflexão crítica”, este documento tem como temas centrais a 

minha experiência docente mais relevante nos últimos 7 anos e as questões relacionadas 

com a promoção da leitura no contexto do 1º Ciclo do Ensino Básico (1.ºCEB). 

A formação de leitores não é, nem pode ser, responsabilidade exclusiva da escola, 

ainda que tenha que assumir um papel preponderante. A promoção da leitura é uma tarefa 

coletiva, que exige o comprometimento de vários atores: desde a família até à sociedade, 

passando pela escola. Formar leitores é um desafio, nós não nascemos leitores, mas 

tornamo-nos leitores, em função das experiências positivas e gratificantes que temos com a 

leitura ao longo da vida. Formamo-nos como leitores na família, na escola, na biblioteca, no 

grupo de amigos, na sociedade, isto é, ao longo da vida. Daqui decorre a necessidade de 

promover, com boas práticas e com experiências positivas, as atividades de leitura, 

ajudando a criança a encontrar motivos para querer aprender a ler e para continuar a ler 

depois de o saber fazer. 

O Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS, 2016)1 avalia as 

competências de leitura de alunos do 4.º ano de escolaridade (9-10 anos). Até esta idade, a 

criança aprende a ler; daí em diante, lê para aprender. Portugal, com 528 pontos, registou 

uma pontuação média significativamente superior ao ponto central da escala PIRLS (500 

pontos). Face a 2011, esta pontuação representa uma descida significativa de 13 pontos. Na 

escala ordenada dos resultados, entre 2011 e 2016, Portugal passou do 19º para o 30º 

lugar. É, pois, fundamental que o domínio da leitura seja alcançado nesta idade. 

O Programme for International Student Assessment (PISA) é um estudo conduzido pela 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), com periodicidade 

trienal, desde 2000. O PISA avalia as competências dos alunos de 15 anos de idade (do 7.º 

                                                
1
 A International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) – uma cooperativa de institutos, agências 

governamentais e não governamentais que desenvolvem investigação em educação – promove, desde 2001, o Progress in 

International Reading Literacy Study (PIRLS). O PIRLS é um estudo internacional de avaliação da literacia de leitura, realizado 

por amostragem em larga escala, dirigido a crianças com quatro anos de escolaridade formal. A IEA define literacia de leitura 

como a capacidade para atribuir sentido a textos em diferentes formatos. Ler para aprender, para participar em comunidades 

de leitores na escola e no dia-a-dia, e ler por prazer. Os estudos PIRLS recolhem informação sobre o aluno e a sua família, 

sobre os professores e a escola, de modo a contextualizar as oportunidades de aprendizagem de leitura bem como identificar 

fatores que influenciem essas oportunidades. São, por isso, estudos relevantes para a definição de políticas educativas e de 

sensibilização para a importância da leitura como motor da aprendizagem, de desenvolvimento pessoal e de participação ativa 

na sociedade. 
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ao 12.º ano de escolaridade) nos domínios da Leitura2, Matemática e Ciências, de 72 

países. A pontuação de Portugal no PISA 2015 revelou um aumento de 10 pontos 

relativamente a 2012, não sendo estatisticamente significativa. Contudo, Portugal, a par de 

um grupo muito restrito de países, revelou uma progressão muito significativa, ao longo das 

seis edições do estudo, de 1,8 pontos/ano, ocupando o 18.º lugar (acima da média europeia) 

entre os países da OCDE. Os alunos do 7.º e 8.º ano foram os que revelaram taxas de 

crescimento mais elevadas, de 3,3 e 2,6 pontos por ano, respetivamente, entre 2000 e 2015. 

Contudo, a Região Autónoma dos Açores (RAA) continua a verificar resultados 

significativamente abaixo da média nacional, em qualquer dos estudos referidos. Assim, é 

urgente preparar as nossas crianças para o domínio do código escrito uma vez que esta 

é uma competência básica para o alcance do sucesso escolar e para o êxito no 

percurso de vida enquanto adulto. Da minha experiência docente resulta clara a 

associação entre o gosto pela leitura e o desempenho dos alunos, sendo que os que 

mais gostam de ler obtêm melhores resultados em literacia de leitura. 

 

As minhas práticas educativas têm como principais referências normativas o 

Programa de Ensino do 1.º CEB e o Currículo Regional de Educação Básica dos Açores 

(CREBA). Procurei desenvolver práticas promotoras da leitura, de acordo com as 

orientações curriculares e as metas de aprendizagem definidas para o 1.º Ciclo do Ensino 

Básico (1.º CEB), bem como, com o Plano Nacional de Leitura (PNL). Este, criado em 2006, 

visou a promoção da leitura em ambiente escolar, nomeadamente, através da leitura 

orientada em sala de aula e desenvolveu diversos projetos dirigidos aos contextos da escola 

e da família, às comunidades locais e à população em geral. Procurei escolher os livros 

mais adequados aos alunos das turmas que lecionei, constantes das listas do PNL, e com 

diferentes tipologias e graus de dificuldade. 

Foram vários os suportes utilizados para desenvolver esta competência, 

nomeadamente a utilização das tecnologias de informação e comunicação (TIC), que 

apresentam recursos diversificados, apelativos, motivadores e interativos, sem descurar, no 

entanto, a importância que o livro em papel também ocupa na aprendizagem. A utilização de 

uma grande variedade de suportes e recursos procurou assegurar um ensino diferenciado, 

tendo em conta as necessidades educativas das crianças e a necessidade de promover a 

leitura junto das mesmas, uma vez que se trata de uma capacidade fundamental para o 

                                                
2
 Segundo o PISA, o conceito de literacia de leitura consiste na capacidade de um indivíduo compreender, utilizar, refletir e se 

envolver na leitura de textos escritos, com a finalidade de atingir os seus objetivos, de desenvolver os seus conhecimentos e o 

seu potencial e de participar na sociedade. 
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desenvolvimento da literacia, para o sucesso escolar dos alunos e para a sua participação 

na sociedade (Castanho, 2007). 

Assim, com a realização deste trabalho, pretende-se: 

1. Fazer o relato e a análise reflexiva do desenvolvimento da minha atividade 

profissional no 1.º CEB. 

2. Proceder à revisão de literatura sobre a promoção da leitura e o desenvolvimento 

de competências leitoras em crianças do 1.º CEB. 

3. Conhecer quais os contributos que o hábito de ler proporciona no 

desenvolvimento da criança em idade escolar. 

4. Saber qual a influência de um ambiente estimulante na sala de aula, na 

promoção da apropriação da leitura. 

5. Avaliar o papel da família e do ambiente social da criança, na criação do gosto 

pela leitura, como complemento da escola. 

6. Contribuir para o reforço do ensino do Português no Ensino Básico, como 

condicionante fundamental do futuro do indivíduo e da sociedade. 

 

O Relatório de Atividade Profissional (RAP) que aqui exponho, está organizado em 

três capítulos fundamentais, a saber: 

I. Enquadramento Teórico, relacionado com a aprendizagem e a promoção da leitura 

explanando as áreas de intervenção pedagógica, o contributo da leitura na 

educação da criança e a motivação pela leitura, através de uma revisão da literatura. 

II. Atividade Profissional mais relevante nos últimos sete anos, em Estabelecimentos 

de Ensino Público da Região Autónoma dos Açores, como foi realizada, em que 

contextos decorreu, assim como, será efetuada uma caraterização dos discentes, do 

meio e da instituição, com o intuito de transmitir a informação de uma forma mais 

completa e precisa de todo o trabalho realizado, e respeitando o disposto na alínea 

b) do n.º1 do artigo 45º do Decreto-Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto. 

III. Reflexão Crítica sobre a relevância da leitura na minha prática profissional, na 

revisão da literatura, no contributo no desenvolvimento na criança, na influência do 

ambiente da sala de aula e da família na sua aprendizagem e saber, em que 

medida, poderá contribuir para o reforço do ensino do portugês no ensino básico. 

 

Para finalizar, apresentam-se as conclusões obtidas com a realização deste RAP, as 

suas limitações e perspetivas futuras, bem como as referências bibliográficas em 

que se fundamenta, os apêndices e os anexos referidos no texto. 
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CAPÍTULO I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

Neste capítulo, apresento a pesquisa bibliográfica que fundamenta a elaboração 

deste documento. Procurarei fazer uma análise crítica sobre o papel dos diferentes 

intervenientes no desenvolvimento da competência leitora, tentarei definir o que se pretende 

com a leitura ao nível do Ensino Básico e explanarei os métodos de leitura, as estratégias e 

as condições que podem ser utilizadas na promoção da criação de comunidades leitoras. 

 

1. O contributo da leitura na educação da criança 

Vários são os autores que afirmam que é imprescindível saber ler para que o ser 

humano possa ter êxito ao longo da sua vida e nos diferentes contextos, enquanto 

estudante, enquanto profissional, enquanto ser social. 

Castanho (2007, p.15) recorda que  

qualquer pessoa no mundo, sem acesso à alfabetização, tem um desafio insuperável para a 

vida, uma vez que é incapaz de lidar com situações que exigem leitura, escrita, aritmética e 

uso das tecnologias. O analfabetismo está fortemente correlacionado com a pobreza, a 

exclusão social, a dependência, a doença e a falta de liberdade e de democracia. Na 

verdade, são os indivíduos analfabetos (na sua maioria mulheres) que muitas vezes vêem os 

seus direitos básicos violados. A falta de competências em leitura, escrita, matemática e 

habilidades tecnológicas básicas que os acompanha impossibilita que eles aprendam sobre 

os seus direitos e como protegê-los, o que limita a sua capacidade de participar social e 

politicamente na sociedade. 

 
Uma vez que a palavra leitura é uma constante neste documento, convém termos 

uma noção do que essa palavra comporta. Para isso, remeto-me a Sim-Sim (2009, p. 51), 

que refere que para ler o leitor deve 

ser capaz de extrair informação do material escrito, qualquer que seja o suporte (de papel ou 

informático), qualquer que seja o tipo de texto e qualquer que seja a finalidade da leitura, 

transformando essa mesma informação em conhecimento. 

 
No dizer de Rebelo (1990, p. 52), “essa extração da informação passa por duas 

fases: a decifração de símbolos gráficos e a captação de um significado ou de uma 

mensagem numa proposição ou num texto”. 

Assim sendo, é fulcral que esta competência seja trabalhada ao longo do percurso 

escolar da criança, não esquecendo que a aprendizagem da leitura se inicia antes da 

educação formal, através do contacto com o código escrito que a criança vai tendo no meio 

onde está inserida. Esse primeiro contacto contribui para que surjam, na criança, os 

comportamentos de leitor (Gouveia 2009). 
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A leitura desenvolve a imaginação e a descoberta de mundos fantásticos. Ela é a 

responsável por uma grande parte das aprendizagens que fazemos ao longo da vida. 

Segundo Pennac (2010), é também através da leitura que aprendemos, temos sucesso nos 

estudos, estamos informados, sabemos quem somos, de onde vimos e para onde vamos, 

conhecemos melhor os outros, conservamos a memória do passado e clarificamos o nosso 

presente, aproveitamos experiências anteriores e projetamos as futuras, damos um sentido 

à vida, compreendemos os fundamentos da nossa civilização, mantemos viva a curiosidade, 

comunicamos e exercemos o nosso espírito crítico. 

A leitura oferece à criança a possibilidade de conhecer e compreender o que está 

para além do que ela pode ver tornando-a mais informada, mais conhecedora e com um 

bom desenvolvimento da sua capacidade de abstração. Para além disso, ela torna-se mais 

autónoma na busca da informação relevante ou necessária.  

Para que a criança possa crescer, tornando-se um ser completo, tem que ter bem 

desenvolvida a capacidade de leitura com o domínio de um vasto léxico que lhe permitirá 

(sobre)viver, interagir, intervir e defender os seus ideais, buscando o conforto necessário à 

sua sã e equilibrada existência. 

A leitura não pode ser apenas tida como uma das competências a desenvolver no 

âmbito da Língua Portuguesa. Ela está presente em todas as disciplinas do Ensino Básico, 

numa perspetiva transversal e através do currículo (Castanho, 2001).  

O domínio da leitura fará com que a criança seja capaz de compreender enunciados 

e propostas de trabalhos, que na sua maioria são transmitidas por escrito. O não domínio da 

leitura poderá levar a criança a errar muitos exercícios que quando explorados por outra via 

são resolvidos corretamente. Note-se que, nas escolas, o texto escrito ainda é o meio 

privilegiado de comunicação. Daqui se infere que a leitura é o grande alicerce do processo 

ensino-aprendizagem que se constrói nas escolas, desde a Língua Materna à Matemática.  

Através da leitura, a criança poderá satisfazer uma necessidade, uma curiosidade ou 

um prazer. Sobre os prazeres da leitura, Morais (1997) salienta que para além de lermos 

para tomarmos conhecimento, para compreendermos e para refletirmos, a leitura mostra-

nos a beleza da linguagem, que nos comove e inquieta. A leitura leva a criança à partilha e 

ao sonho e até à fuga de momentos ou realidades menos felizes.  

Educar as crianças a ler é levá-las a encontrar um motivo para ler, fazê-las sentir que 

o livro ou texto lhe é necessário, utilizar a leitura como fonte de informação em diversas 

situações, melhorar a sua compreensão leitora, encontrar um sentido na leitura, conseguir 

selecionar e hierarquizar informação contida em textos ou livros, aumentar a sua experiência 

através da leitura, ligar as informações dos livros com outras da sua vida, aprender a refletir, 
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memorizar e aplicar a informação obtida (Alarcão, 1995). 

Em síntese, é inquestionável a importância do trabalho desenvolvido no 1.º CEB para a 

promoção de competências de leitura como cruciais para o desenvolvimento de cidadãos 

capazes e que possam usufruir da igualdade de oportunidades. 

 

 2. A criança e a sua motivação para a leitura 

Sendo a leitura um processo cognitivo e linguístico que envolve um determinado número 

de estratégias que atuam sobre os diferentes níveis textuais, há fatores intervenientes no 

processo como as motivações do leitor, o tempo de que ele dispõe, o espaço em que se 

encontra, o conteúdo, a forma e a linguagem dos textos que determinam modalidades de leitura 

variadas (Dionísio, 2000). 

Sabe-se que o ser humano necessita de motivação para realizar as suas atividades com 

prazer e dedicação. Contudo, nem sempre a motivação está presente e o resultado dessa 

ausência poderá ser o fracasso. Assim, não podemos descurar a importância que a motivação 

desempenha no processo de leitura quando um dos objetivos é enriquecer o imaginário de 

quem inicia o percurso da descoberta do valor da leitura/escrita. 

A motivação pode ser influenciada pelos recursos que são apresentados à criança. 

Nesta linha de pensamento, as diretrizes do Ministério da Educação para a disciplina de Língua 

Portuguesa no 1.º CEB (2004, p. 145) referem que “para aprender a escrever e a ler é preciso 

não só escrever e ler muito, mas, principalmente, é preciso que a prática da escrita e da leitura 

esteja associada a situações de prazer e de reforço da autoconfiança”. 

O livro de histórias assume, em particular, uma grande influência no desenvolvimento 

da motivação da criança. Ele oferece à criança o contacto com diferentes formatos, 

dimensões, texturas, tamanhos, sons, ilustrações e textos que irão fomentar o 

desenvolvimento do imaginário, a necessidade da sua companhia, o gosto pelo mesmo e 

pelo que ele oferece.  

Numa sociedade da informação e do conhecimento, onde o digital tem um espaço 

privilegiado, não podemos deixar de referir a web, os dispositivos móveis, como o tablet, o 

smartphone, o computador como recursos que exercem uma enorme atração nas crianças, 

que permitem grande interatividade, disponibilizando textos escritos que podem ser 

acompanhados pela sua audição, movimento, músicas, vídeos e jogos. Por esta razão, 

estes dispositivos digitais devem ser utilizados em atividades promotoras da leitura 

(Prensky, 2001). Para que estes recursos possam ser utilizados com sucesso é necessário 

que a sua aplicação esteja enquadrada num projeto e num plano de aula bem elaborado, 



Capítulo I – Enquadramento Teórico 

8 
 

com consciência dos possíveis problemas e dificuldades que podem surgir, mas também 

dos objetivos propostos a alcançar. 

Para além dos recursos utilizados, é necessário que, nos diferentes espaços que a 

criança frequenta, surjam diversas ocasiões de familiaridade com a escrita e com a leitura e se 

criem situações e projetos diversificados que integrem as produções das crianças em circuitos 

comunicativos. 

A rotina diária de leitura, realizada pelo professor na sala de aula com os seus alunos, 

atua, simultaneamente, na motivação das crianças para aprender a ler, na sua aprendizagem 

(em termos de decifração/descodificação e de construção do conhecimento), no 

desenvolvimento da oralidade e no acréscimo de conhecimentos sobre o mundo e a vida. 

Qualquer metodologia de ensino da leitura deverá contemplar atividades de leitura real e 

significativa para as crianças e não meros exercícios repetitivos de sílabas ou palavras que 

anulem o prazer de aceder ao significado. Durante a fase inicial de aprendizagem da decifração, 

é importante recorrer a estratégias que promovam nos alunos a consciência dos sons da língua, 

estratégias fónicas de correspondência som/letra e estratégias que visem o reconhecimento 

global de palavras. Além disso, a prática de leitura deverá contemplar variadas tipologias de 

textos, como informativos, narrativos, teatro, poesia, instrucionais, a leitura integral de obras e 

ter em vista finalidades de leitura diversificadas (Sim-Sim, 2007). O envolvimento da família e a 

utilização de recursos existentes na comunidade (bibliotecas, ATL, associações) são meios 

valiosos para a criação de hábitos de leitura nas crianças. 

Para que os alunos se envolvam na atividade de leitura é essencial que 

desempenhem um papel ativo na pesquisa, seleção e antecipação do que vão ler, caso 

contrário a criança poderá desenvolver a técnica da leitura, mas não o gosto. Como 

menciona Machado (2012, p. 17), “se a leitura funcional é muito importante, a leitura 

recreativa é fundamental, pela sua natureza lúdica que suscita o pensamento, desperta o 

prazer e prepara para a vida”. O desejo, o gosto e a necessidade constituirão a motivação 

que originará na criança a vontade de aprender a ler e a garantia de hábitos e rotinas de 

leitura. 

Por sua vez, Bártolo (2004, p. 145) citado por Machado (2012, pp. 33, 34) apresenta 

diferentes dimensões da motivação: 

1) eficácia: a crença de que se pode ter sucesso na leitura; 

2) desafio: a satisfação de assimilar as ideias mais complexas do texto; 

3) curiosidade: o desejo de aprender acerca de um tópico particular de interesse pessoal; 

4) envolvimento: o prazer obtido na leitura de um livro ou artigo bem escrito; 

5) importância: a utilidade que a leitura tem para o sujeito; 



Capítulo I – Enquadramento Teórico 

9 
 

6) desenvolvimento: o prazer de receber uma recompensa tangível de aprovação pelo 

sucesso na leitura; 

7) avaliação: o desejo de ser favoravelmente avaliado pelo professor; 

8) competição: o desejo de suplantar os outros na leitura; 

9) razões sociais: o interesse de partilhar ideias obtidas na leitura com amigos e familiares; 

10) concordância: ler devido a um pedido ou objetivo exterior. 

 

Para além de ensinar a ler, o professor tem a tarefa de desencadear na criança o 

sentimento de desejo pela leitura. Jean (2000) afirma que uma das formas mais simples de 

motivar as crianças para a leitura é ler histórias em voz alta, que serão tidas como modelo 

para a criança. Assim, a leitura deve ser bem expressiva, com a utilização de vozes 

divertidas e sons que prenderão a atenção da criança. O mesmo autor aconselha que se 

continuem a ler histórias às crianças mesmo quando elas já sabem ler, pois as crianças 

compreendem melhor uma história quando a ouvem ser lida do que quando a leem. A este 

propósito, Pennac (2010) citado por Machado (2012) afirma que deixar de ler livros às 

crianças por elas já saberem ler terá sido, porventura, um erro que levou à desmotivação 

pela leitura.  

A motivação é, pois, essencial para que as crianças desenvolvam e mantenham 

atividades que envolvam a leitura e desenvolvam esta competência com sucesso. Na 

sociedade atual, é cada vez mais necessário dominar a leitura, como forma de inclusão, 

podendo usufruir dos vários recursos que ela coloca ao nosso dispor. 

 

 3. A leitura como ato de decifração e compreensão do texto 

Nos dois primeiros anos de escolaridade, os alunos aprendem a ler consolidando 

competências de descodificação do código escrito e desenvolvendo o reconhecimento 

automático de palavras (Stanovich, 2000). São estas aptidões que possibilitam o acesso à 

compreensão daquilo que se lê. 

Segundo Trindade (2009) existem cinco esferas de influência no desenvolvimento da 

compreensão leitora das crianças, por ordem de importância: 

1) as bases adquiridas desde o início da escolarização; 

2) as influências pessoais; 

3) as influências familiares; 

4) as influências da escola, sala de aula e professor; 

5) as influências socioculturais. 

 

O processo de leitura, para além de poder ser condicionado por fatores de natureza 
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pessoal e social, é muito complexo e exige a intervenção de várias componentes como a 

linguagem oral, o processamento visual, a perceção, a cognição e o reconhecimento de 

palavras escritas. Dada a sua complexidade, as várias definições para o ato de ler foram 

sofrendo alterações. Etimologicamente, a palavra ler deriva do verbo latino “legere” cujo 

significado era simplesmente “colher". Quando os romanos começaram a ler, acharam que 

podiam passar esse significado para o ato de ler, porque aferiram que a partir da leitura se podia 

colher algo, presumivelmente, o sentido daquilo que era escrito por outra pessoa (Cadório, 

2001). 

A leitura, inicialmente, era tida como uma prática passiva que apenas considerava o 

reconhecimento e a decifração dos códigos. Com o tempo, as investigações comprovaram que 

esta definição era demasiado restritiva, uma vez que consideravam o ato de ler meramente 

recetivo e não interpretativo (Cadório, 2001).  

Ler não é apenas descodificar, juntar elementos num percurso que vai do simples ao 

complexo (do grafema à sílaba, desta à palavra, daí para a frase e, combinando frases, para 

o texto), ler é também descobrir, antecipar, prever a partir do contexto e da enciclopédia de 

cada leitor (Vilela, Duarte & Figueiredo, 1995). 

O ensino/aprendizagem da leitura deve ser analisado de duas maneiras 

complementares: a leitura da decifração e a leitura do pensamento. A leitura da decifração, 

como o próprio nome indica, valoriza essencialmente a aprendizagem dos grafemas, a 

correspondência entre grafema e fonema e a associação desses elementos entre si, conduzindo 

à formação de sílabas e palavras. A leitura do pensamento valoriza, principalmente, a 

associação entre a leitura e o sentido do pensamento escrito. Sendo estas duas competências 

complementares, compreendemos que não podemos interpretar um texto se não conseguirmos 

decifrá-lo. Isto é, se não aprendermos a conhecer os carateres em uso e as respetivas 

correspondências grafo-fonéticas, não teremos a possibilidade de, autonomamente, aceder ao 

sentido de um texto escrito. Contudo, também sabemos que decifrar, por si só, não é suficiente, 

pois não nos leva à compreensão. 

Na fase da decifração, é importante invocar estratégias que promovam nos alunos a 

consciência dos sons da língua, estratégias fónicas de correspondência entre som e letra e 

estratégias que visem o reconhecimento global de palavras. Com isto, percebe-se que a 

consolidação e a automatização do processo de decifração conduz à rapidez e precisão na 

descodificação, que devem ser acompanhadas pela aquisição e desenvolvimento de 

estratégias que nos permitam extrair o significado do material escrito. 

Na etapa inicial da aprendizagem da leitura, formar unidades significativas a partir dos 

sons é, para a criança, um exercício complexo. Esta complexidade aumenta quando não existe 
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uma correspondência entre a unidade acústica e a unidade linguística (Borges, 1998). 

De um ponto de vista mais abrangente e integrador saber ler é também compreender, 

julgar, apreciar e criar. A leitura fluente resulta da interação de todas estas operações, o que a 

torna numa atividade psicológica particularmente complexa (Viana, 2002). A complexidade 

prende-se, também, com o conjunto de processos biológicos, psicológicos e sociais, com as 

operações mentais, com as atitudes, expetativas e comportamentos que interferem no 

desenvolvimento desta competência. 

O processo de leitura pode ser analisado segundo três fases: a leitura mecânica, a 

leitura compreensiva e a leitura crítica. A leitura mecânica está relacionada com a decifração 

praticamente automática de sinais, a leitura compreensiva já exige a captação da mensagem e 

a leitura crítica pressupõe a formulação de uma opinião relativamente ao que se lê. Sem uma 

posição crítica perante um texto, o entendimento humano seria como uma máquina, sem 

pensamento próprio (Rodrigues, 1991). As três fases são imprescindíveis e conduzirão à 

interação entre o leitor e o texto no sentido da apropriação da informação pertinente pelo sujeito 

leitor, no qual as várias operações cognitivas ativadas estão em constante interação.  

O esquema apresentado por Sim-Sim (2007, p. 10), em “O ensino da leitura: a 

compreensão de textos”, demonstra a forma como os domínios de intervenção do ensino 

contribuem para uma maior fluência na leitura de textos. 

 

Figura 1- Determinantes da fluência na compreensão de textos 
Fonte: Sim-Sim, 2007, p. 10 
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Em suma, a compreensão da leitura é, sobretudo, atribuição de significado ao que se 

lê, quer se trate de palavras, de frases ou de um texto, e esse processo pode ser ensinado 

explicitamente às crianças, através de estratégias de leitura que podem variar em função do 

tema e das experiências. 

Alguns autores (Duke & Pearson, 2002) mencionam que a compreensão da leitura é 

um processo complexo, exigente e contínuo e deverá ser visto de acordo com as três etapas 

fundamentais do ato de ler: pré-leitura, leitura e pós-leitura.  

Na pré-leitura, privilegia-se a mobilização de conhecimentos prévios do leitor, os 

quais podem ser articulados com o texto, antecipando o seu sentido. A leitura consiste na 

configuração e na construção dos sentidos do texto. A pós-leitura engloba atividades que 

pretendem integrar e sistematizar conhecimentos (Sim-Sim, 2007). 

A ativação de conhecimentos prévios será também necessária para que se 

desenvolvam aprendizagens significativas no contexto da leitura. Neste sentido, cada 

aprendizagem adquire sentido se se integrar nos esquemas mentais já existentes (pré- 

requisitos), necessários para o domínio de níveis crescentes de complexidade e da 

progressão processual do desenvolvimento da competência de leitura. Todavia, não basta 

ter os conhecimentos prévios, é preciso ativá-los, torná-los conscientes, para que essa 

compreensão se verifique e o sentido do texto seja melhor apreendido. No processo de 

compreensão, o leitor ativa o seu conhecimento geral sobre o mundo, o seu conhecimento 

sobre a leitura em associação com a nova informação recebida no ato de ler. E deste modo 

se processa a compreensão da leitura, fazendo com que o leitor seja capaz de ler com 

correção e com fluência o texto escrito.  

 

4. Condições e competências inerentes ao ato de ler 

Uma vez que o ato de ler não nos surge por via natural (como no caso da fala), será 

lógico afirmar que existe um conjunto de condições que facilitarão o processo de 

aprendizagem da leitura. Esta aprendizagem não é o resultado de uma evolução a nível 

biológico, pelo contrário, é um produto cultural baseado em capacidades naturais, mas 

influenciado por aquilo que as famílias e as instituições educacionais proporcionam à 

criança. 

Toda e qualquer aprendizagem, nomeadamente a da leitura, é condicionada por 

fatores internos e externos à criança. Os fatores internos estão relacionados com a 

preparação e maturidade da criança, isto é, com o seu desenvolvimento sensório-motor, 

linguístico e cognitivo. São aspetos inerentes ao modo de funcionar, que podem ser 
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alterados e que irão influenciar, em grande parte, a aprendizagem (Rebelo, 1993). Como 

fatores intrínsecos podemos referir dificuldades no processamento visual, problemas na 

receção de estímulos que podem influenciar o desenvolvimento fonológico, o vocabulário, a 

sintaxe, a morfologia e a compreensão, distúrbios emocionais como ansiedade, baixa 

autoestima, desmotivação, falta de atenção, hiperatividade e timidez (Rodrigues, 1991; 

Santos & Navas, 2002). Os fatores externos relacionam-se com as instituições escolares, 

com o currículo, com os métodos, com os materiais didáticos e com o ambiente em que o 

aluno aprende. Vários são os autores, com investigações nesta área, que afirmam que a 

família e a escola desempenham um papel preponderante e fundamental no fomento da 

aprendizagem e do hábito de ler (Rocha, 1991; Santos, 2000). As crianças são influenciadas 

pelos modelos familiares ou escolares que irão facilitar ou inibir o desenvolvimento da 

competência leitora (Marujo, Neto & Perloiro, 1999). 

No que se refere à família, autores como Magalhães e Alçada (1994) apresentam um 

conjunto de aspetos, que consideram ter repercussões no desenvolvimento da leitura. Um 

desses aspetos é a diversidade de material escrito existente em casa e acessível à criança 

como livros, jornais e revistas. A acessibilidade irá conduzir à familiaridade, à curiosidade e 

ao encontro da criança com a palavra escrita, sem o sentido de obrigatoriedade (Martins, 

1996; Viana, 2002). Um segundo aspeto é o exemplo dado pelas pessoas que a rodeiam. 

Quando o crescimento da criança se dá num lar onde os adultos recorrem à leitura para se 

informarem, por motivos profissionais ou, simplesmente, por prazer, a criança desperta para 

a necessidade de dominar a técnica da leitura (Santos, 2000). Um terceiro aspeto, já 

mencionado, anteriormente, prende-se com a necessidade/hábito de se contar histórias às 

crianças. A audição de histórias leva a criança a libertar as suas emoções e a desenvolver a 

sua imaginação relativamente às personagens, ao espaço, ao tempo e à ação (Viana, 

2002). Um último aspeto é o da família acompanhar a criança a espaços públicos de leitura 

como bibliotecas ou livrarias e o adulto poderá ajudar a escolher o livro segundo o interesse 

da criança e conversar acerca da história e do autor. 

A escola desempenha um papel privilegiado no processo de ensino da leitura. Os 

aspetos mencionados para a família devem ser valorizados e continuados na escola. O 

docente deverá ser sensível às preferências dos seus alunos e ao nível de desenvolvimento 

em que os mesmos se encontram de forma a não criar aversões à leitura (Magalhães & 

Alçada, 1994).  

A escola tem a obrigação de proporcionar a igualdade de acesso aos recursos (Sim-

Sim, 1994), de ensinar a ler, mas com a adequação da sua intervenção a cada criança. 

Relativamente às competências, e tendo em conta as condições antes explanadas, a 
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leitura constitui um objetivo em si mesma - o aluno lê para aprender a ler, mas o aluno 

também lê para aprender. Para descodificar, o leitor recorre à capacidade de reflexão e 

manipulação sobre as unidades da linguagem oral, tendo em conta que no sistema de 

escrita alfabético as regras que ligam o discurso à escrita baseiam-se numa análise fonética 

das palavras. Para além destas capacidades, saber descodificar implica a competência 

grafo-fonética, ou seja, o conhecimento dos valores fonéticos das letras. A  leitura requer, 

igualmente, o desenvolvimento de competências verbo-preditivas, ou seja, a capacidade 

para se servir do contexto linguístico, tendo em conta as restrições sintáticas e semânticas, 

para antecipar uma palavra que falta num enunciado e competências textuais, ou seja, a 

capacidade para controlar a estrutura de um texto e estabelecer ligações entre as partes e o 

todo. Sem esta capacidade a criança pode, por vezes, ser um descodificador sem 

compreender o que lê. 

Em síntese, as variáveis que influenciam a leitura são o leitor (estruturas cognitivas e 

processos), o texto (intenção do autor, estruturas e conteúdo)  e o contexto (social, 

psicológico e físico) (Giasson, 1993). 

Dada a complexidade do ato de ler, é fundamental que sejam asseguradas as 

condições necessárias para que a criança, de acordo com as suas carateristicas, possa 

desenvolver todas as competências que a leitura requer. 

 

5. O ensino da leitura no 1.º CEB 

A disciplina de Língua Portuguesa no 1.º CEB aponta a leitura como uma atividade 

corrente e crítica e encontra-se nas competências específicas implicadas nas atividades 

linguísticas que se processam no modo escrito. Nesta área curricular disciplinar, a leitura 

deve ser trabalhada como um processo interativo que se estabelece entre o leitor e o texto, 

em que o primeiro apreende e reconstrói o(s) significado(s) do segundo. Também assumem 

particular importância o trabalho ao nível do desenvolvimento da consciência fonológica e o 

ensino explícito e sistemático da decifração, como condições básicas para a aprendizagem 

da leitura e da escrita. Após a interiorização das principais relações entre os sistemas 

fonológico e ortográfico, inicia-se a aprendizagem de novas convenções sobre o modo como 

o texto escrito se organiza, o uso correto da pontuação, o alargamento do repertório lexical e 

o domínio de uma sintaxe mais elaborada. Em simultâneo, deve processar-se a 

aprendizagem gradual de procedimentos de compreensão e de interpretação textual, 

associados à promoção do desenvolvimento linguístico dos alunos, à sua formação como 

leitores e à ampliação do conhecimento experiencial sobre a vida e sobre o mundo.  
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O convívio frequente com textos literários adequados à faixa etária dos alunos 

assume uma importância fundamental neste ciclo, tal como a descoberta de diversas 

modalidades de texto, escritos e multimodais. As diferentes experiências de leitura, com fins 

e em contextos diversificados, possibilitam o desenvolvimento da  velocidade e da fluência 

imprescindíveis à sua formação enquanto leitores, num trabalho diário com materiais e 

objetivos variados.  

Segundo o programa de português do ensino básico, nos 1.º e 2.º anos os alunos 

devem desenvolver a capacidade de lerem com clareza textos variados, com extensão e 

vocabulário adequados e capazes de compreender o essencial dos textos lidos. O programa 

apresenta vários descritores de desempenho que o professor deverá ter em conta no 

desenvolvimento dessa capacidade (Ministério da Educação, 2010). Passo a apresentar 

alguns desses descritores:  

 Saber manusear livros folheando-os correctamente.  

 Distinguir texto e imagem.  

 Ler, respeitando a direcionalidade da linguagem escrita. 

 Relacionar os diferentes suportes de escrita com diferentes mensagens. 

 Distinguir letra, palavra, frase, texto.  

 Identificar as funções da leitura (para que serve ler). 

 Identificar os sons da palavra e estabelecer as correspondências som/letra; letra/som. 

 Localizar palavras em diferentes contextos e diferentes suportes .  

 Antecipar conteúdos. 

 Mobilizar conhecimentos prévios. 

 

 Para os 3º e 4º anos, o programa indica que os alunos devem  ler diferentes tipos de 

textos e em suportes variados para obter informação e organizar conhecimento. Nestes 

anos começam a distinguir entre facto e opinião, entre  informação implícita e explícita e 

entre informação essencial e acessória. Alguns dos indicadores são: 

 Distinguir entre ficção e não ficção. 

 Identificar o tema central e os aspetos acessórios.  

 Descobrir o sentido de palavras desconhecidas com base na estrutura interna e no 

contexto semântico.  

 Relacionar a informação lida com conhecimentos exteriores ao texto.  

 Transformar, parcial ou totalmente, textos lidos em quadros-síntese, mapas conceptuais, 

esquemas. 

 Formular questões. 

 Identificar o sentido global de um texto. 



Capítulo I – Enquadramento Teórico 

16 
 

 Resumir textos, sequências ou parágrafos.  

 Recorrer a diferentes estratégias para resolver problemas de compreensão. 

 Ler em voz alta para diferentes públicos. 

 

Especificando o que se pretende ao nível da leitura nos diferentes anos de 

escolaridade, apresentam-se as metas curriculares para o 1.º CEB (Ministério da Educação, 

2010). Assim, a criança deve:  

 conhecer o alfabeto e os grafemas; 

 ler em voz alta palavras, pseudopalavras e textos; 

 ler textos diversos; 

 apropriar-se de novos vocábulos; 

 organizar a informação de um texto lido; 

 relacionar o texto com conhecimentos anteriores; 

 monitorizar a compreensão; 

 organizar os conhecimentos do texto; 

 desenvolver a consciência fonológica e operar com fonemas; 

 

Nos anos iniciais do 1.º CEB, as crianças tendem a olhar o mundo só através dos 

seus olhos, tendo dificuldade em colocar-se na perspetiva do outro, necessária para 

identificar o que de mais importante o autor de um texto quer transmitir. Assim, têm 

tendência a considerar como informação mais relevante aquela que mais facilmente 

conseguem integrar nos seus esquemas cognitivos e/ou aquela que, em função dos seus 

interesses, vivências ou afetos, é mais significativa. 

Nas atividades de leitura é importante que a criança tenha contacto com diferentes 

tipologias de textos: narrativos, dramas, descritivos, notícias, cartas, convites, avisos, textos 

de enciclopédias e de dicionários e banda desenhada. 

Os textos informativos descrevem, explicam e transmitem informação factual ou 

opiniões sobre um determinado assunto. O leitor presta atenção à informação do texto, 

retém na memória os aspetos mais relevantes da informação recolhida e relaciona-os com o 

que sabe sobre o assunto, reformulando o conhecimento prévio que possuía. 

O texto narrativo baseia-se na descrição de eventos, suportados em experiências 

ocorridas ou ficcionadas, selecionados por quem escreve ou conta e são (d)escritos de 

acordo com uma organização estrutural que permita a antecipação de quem lê ou ouve. A 

narrativa tem por objetivo principal a recreação, provocando respostas emocionais 

(surpresa, alegria, medo, entre outros) no leitor ou no ouvinte. As componentes da narrativa, 

apresentadas por Sim-Sim, Duarte e Micaelo (2007) e seguidas nos novos Programas de 
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Português para o Ensino Básico, são as personagens, o espaço, o tempo e a ação. As 

estratégias de compreensão de textos narrativos implicam trabalhar histórias adequadas à 

idade e interesses das crianças, fomentando o raciocínio dedutivo, a análise das ações, a 

antecipação de acontecimentos, a previsão de consequências, o raciocínio inferencial e a 

apreciação valorativa do texto.  

A leitura de textos de teatro e a representação dos mesmos pelas crianças é de 

grande importância no desenvolvimento sociocognitivo da criança. A dramatização favorece 

a compreensão dos textos e promove a expressividade, enquanto mudança de entoação, de 

ritmo, de volume e de tom. Trabalhar os textos de teatro permite a repetição ativa em voz 

alta, a utilização de gestos e expressões corporais, promovendo o interesse na prática de 

atividades de leitura oralizada. A propósito da expressão dramática, recorda Castanho 

(2014, p. 104) que muitas são as possibilidades pedagógico-didáticas a partir da exploração 

dos textos dramáticos, nomeadamente das peças de teatro. Para além da encenação das 

mesmas, estas poderão contribuir para o desenvolvimento de competências leitoras junto 

dos alunos. Defende a autora que:  

a turma pode envolver-se em estratégias de pré-leitura, durante e pós-leitura. Sabendo do 

título da peça, as personagens envolvidas e o conteúdo da primeira didascália, a classe pode 

antecipar o assunto do texto e uma sequência possível de ações, tentando identificar 

possíveis áreas de conflitualidade e o seu desenlace. Esta é uma estratégia com elevado 

potencial didático, pois a partir dela está-se a trabalhar a capacidade criativa dos alunos e 

alunas, como também as competências orais.  

 

A leitura de poesia alimenta o gosto pela sonoridade da língua (rima, ritmo, som das 

palavras), pelo poder da linguagem (sentido literal, sentido figurativo) e pelo uso da 

linguagem simbólica ou poética. A utilização deste tipo de texto motiva as crianças a ler 

poesia, a desenvolver a compreensão da leitura de poemas, a treinar a leitura em voz alta e 

em coro, a memorizar e a recitar poesia, a explorar o ritmo e as sonoridades da língua e a 

desenvolver o raciocínio metafórico. 

Os textos instrucionais fazem parte da vida quotidiana, tais como regras, 

regulamentos, receitas, impressos, entre outros. A sua compreensão mobiliza um conjunto 

de processos cognitivos em que a atenção seletiva joga um papel determinante na escolha 

das categorias em presença. Experimentar uma receita culinária, pôr em funcionamento um 

aparelho doméstico, instalar um programa de computador, ler regras de um jogo, realizar 

experiências, preencher um impresso ou encontrar uma morada são atividades com que as 

crianças desde cedo se confrontam e que valorizam o ato de ler enquanto atividade 

funcional, necessária para a vida em sociedade (Sim-Sim, 2007). 
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A tipologia dos textos a ler (cf. Figura 2) influencia a compreensão obtida, determina 

objetivos de leitura diversos e requer o uso de estratégias específicas de compreensão 

(Sim-Sim, 2007, p. 13). 

Figura 2 – Exemplos de textos e respetivos objetivos intencionais da leitura 
Fonte:. Fonte: Sim-Sim, 2007, p. 13 

 

Um dos grandes objetivos do ensino da compreensão da leitura é o desenvolvimento 

da capacidade de ler fluentemente, o que  implica precisão, rapidez e expressividade na 

leitura. A rapidez de leitura envolve o reconhecimento instantâneo de palavras, o que 

permite redirecionar a atenção e a memória para a recuperação do significado da frase (e do 

texto), permitindo o treino da leitura expressiva. Um leitor fluente reconhece as palavras  

sem esforço, agrupa-as e acede com facilidade ao significado de frases e de expressões do 

texto.   

O ensino da compreensão da leitura tem de incluir, portanto, estratégias pedagógicas 

direcionadas para o desenvolvimento do conhecimento linguístico, para o alargamento das 

vivências e conhecimento que possuem sobre o mundo e para o desenvolvimento de 

competências específicas de leitura.  As experiências com leituras reais (textos autênticos) 

são determinantes no desenvolvimento da compreensão da leitura (Duke, Purcell-Gates, 

Hall & Tower, 2007). Os enunciados matemáticos, os textos expositivos da área de estudo 

do meio, entre outros, são exemplos excelentes para o desenvolvimento de competências 

de leitura.  
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 6. Os métodos de leitura 

Há vários métodos que o professor pode implementar de forma a desenvolver a 

competência da leitura. Para isso, é importante compreender os diferentes métodos e 

conhecer o desenvolvimento dos seus alunos.  

Os primeiros métodos proporcionavam uma aprendizagem mecânica da leitura, 

exemplo disso é o método de António Feliciano de Castilho. Como forma de fazer face a 

esses métodos surgiram os métodos mais práticos como o método apresentado por João de 

Deus na sua Cartilha Maternal em que o elemento fundamental é a palavra. O método de 

leitura que apresentava tinha por base uma análise da língua numa atitude construtivista de 

descoberta de valores e regras que conduzem a uma leitura consciente e com significado. 

De entre os vários métodos e teorias sobre a aprendizagem da leitura, os contributos 

da perspetiva construtivista destacaram que os docentes devem: 

 Ter em atenção os conhecimentos prévios dos alunos de forma a proporcionar 

situações em que o conhecimento possa ser reconstruido pela criança. 

 Proporcionar à criança vários contactos com múltiplos e diferentes materiais 

impressos que retratam situações reais de necessidade de ler e escrever. 

 Promover a relação escola / família de forma a fomentar o gosto pela leitura. 

 

Vários estudos apresentam 3 modelos básicos de leitura: o modelo ascendente 

(bottom-up) defendido por Gough (1972), que privilegia as palavras e as expressões do 

texto; o modelo descendente (top-down), defendido por Goodman (1970) que processa a 

leitura de forma global, considerando o conhecimento prévio do leitor; e o modelo interativo 

sustentado por Rumelhart (1977), que processa em simultâneo os dois modelos referidos 

anteriormente. 

No modelo ascendente não é dada importância ao conhecimento prévio da criança. 

A leitura é tida como linear. O leitor constrói o significado do texto com base nos dados do 

texto fazendo pouca leitura e interpretação do que está escrito. Neste modelo as letras são 

transformadas em sons e dão origem aos métodos sintéticos, favorecendo a decifração. Os 

modelos ascendentes consideram que a leitura é a capacidade de transfigurar os grafemas 

em fonemas, traduzindo a mensagem escrita no seu equivalente oral. A leitura dá-se a partir 

da perceção das letras para a palavra e da palavra para a frase. Este modelo oferece uma 

única estratégia de acesso ao significado e não tem em conta que o contexto influencia a 

leitura uma vez que as letras são mais facilmente identificadas quando integradas numa 

palavra. Segundo este modelo, a leitura inicia-se a partir das unidades mais pequenas 
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(letras e fonemas) para se passar à combinação em sílabas, seguindo-se as palavras, as 

frases e os textos. O leitor tem de dominar os mecanismos de descodificação. 

Por sua vez, o modelo descendente reconhece a leitura como um ato “global”. Neste 

modelo, implementado pela escola de Montessori, Decroly e Freinet3, o leitor constrói o 

significado do texto a partir dos seus conhecimentos prévios e da informação disponível. É a 

partir das suas experiências que o leitor constrói a sua compreensão. Logo, quanto mais ler, 

mais rápida será a sua leitura e a sua capacidade de compreensão e decifração. Martins e 

Niza (1998) criticam os modelos descendentes porque afirmam que se este fosse o único 

modelo seria difícil explicar a leitura de palavras desconhecidas e que nunca foram vistas 

escritas. São exemplo de modelo descendente os métodos global e analítico. 

Quer os modelos ascendentes, quer os modelos descendentes não valorizam a 

complexidade e a riqueza da leitura (Viana, 2002), sendo, por isso, os modelos interativos 

os que respeitam a dimensão do ato de ler e a necessidade de se recorrer a várias 

estratégias (ascendentes e descendentes) em simultâneo e em interação. Este modelo tem 

em conta os conhecimentos prévios da criança e a necessidade do domínio do código 

linguístico, para a compreensão de um texto. 

 Segundo Martins e Niza (1998), o conhecimento da criança deve ser valorizado e 

utilizado na recolha de informações prévias e devem ser utilizados para antecipar ou 

formular hipótese sobre o texto, favorecendo-se a interação entre o texto e o leitor. Assim, é 

no equilíbrio destes dois modelos, que se deve estabelecer a aprendizagem (Sim-Sim, 

1997), uma vez que as crianças iniciadas por um método que favorece estratégias 

ascendentes (fónico) atingem mais cedo o controlo do segmento mínimo de som (fonema) 

do que as iniciadas por um método global, que privilegia estratégias descendentes.  

Os modelos mistos ou interativos pretendem combinar a atividade analítica com a 

sintética, conjugando em simultâneo a perceção global com a análise fonológica. Propõem 

que o reconhecimento de palavras, a compreensão e a descoberta da correspondência 

grafema-fonema se produzem de forma combinada e se completam entre si.  

                                                
3 Maria Montessori  (1912) desenvolveu o sistema montessoriano que se apoia na atividade, individualidade e liberdade. Ela 

acreditava que os estímulos externos formariam o espírito da criança. 
Para Decroly (1922), a educação era centrada no aluno, ou seja, buscava a possibilidade de o aluno conduzir a própria 
aprendizagem e, assim, aprender a aprender. O princípio de globalização de conhecimentos de Decroly baseia-se na ideia de 
que as crianças apreendem o mundo com base numa visão do todo, que posteriormente se pode organizar em partes, ou seja, 
que vai do caos à ordem. 
Para Celestin Freinet, a escola tradicional era fechada, contrária à descoberta, ao interesse e ao prazer da criança e a escola 
nova também (Decroly e Montessori). O seu objetivo básico era desenvolver uma escola popular, não marginalizar as crianças 
das classes menos favorecidas. Freinet foi criador, na França, do movimento da escola moderna, caraterizado pela defesa de 
uma escola centrada na criança, que é vista não como um indivíduo isolado, mas fazendo parte de uma comunidade. Algumas 
técnicas da pedagogia de Freinet, o desenho livre, o texto livre, as aulas-passeio, o jornal, o livro da vida (diário e coletivo), o 
dicionário dos pequenos, entre outras, têm como objetivo favorecer o desenvolvimento dos métodos naturais da linguagem 
(desenho, escrita, gramática), momentos de um processo de aprendizagem que, ao partir dos interesses mais profundos da 
criança, propicia as condições para o estabelecimento da apropriação do conhecimento. 
Sua proposta é centralizada na criança e baseada sobre alguns princípios: responsabilidade, cooperação, sociabilidade, 
autonomia, expressão, criatividade, comunicação, reflexão individual e coletiva e afetividade. 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=319
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=324
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Os modelos mistos são apoiados por muitos investigadores como aqueles que 

melhor satisfazem as necessidades da criança aquando da aquisição da competência da 

leitura. O método de leitura João de Deus tem por base o modelo interativo com 

implementação de estratégias de leitura do tipo ascendente e descendente, e associa a 

capacidade fundamental da descodificação com a necessária compreensão do texto lido. 

Com o método João de Deus, a criança familiariza-se com as letras e com os seus valores 

fonéticos. Para isso é recomendado aos docentes que as crianças experienciem o 

funcionamento dos seus órgãos fonadores para melhor entenderem a imagem sonora e 

para uma melhor consciencialização da noção de fonema e da sequência de sons nas 

palavras. Desde logo, a criança é convidada e estimulada a analisar a linguagem, num 

processo construtivista de descoberta de que a posição da letra na palavra determina o seu 

valor sonoro. Para cada letra são explorados os seus diferentes valores, as letras 

consoantes são ordenadas em função do seu número de valores, sendo ensinadas primeiro 

as que só têm uma leitura, um valor e um som. Desta forma, as primeiras letras consoantes 

que se ensinam são v, f e j, (fricativas) e depois o t, d, b, p, (oclusivas). Só depois aparecem 

as consoantes que têm mais do que um valor, mais do que um som, conforme a sua posição 

na palavra, são elas: c, g, r, z, s, x, m, n. Nesta metodologia parte-se do mais simples para o 

mais complexo. A exploração dos diferentes sons é de extrema importância pois sabemos 

que a maior parte das consoantes não tem valor isoladamente.  

Um outro método que passamos a apresentar é o método das 28 palavras como um 

método globalizante, uma vez que se parte de uma palavra para as sílabas (Santos, Liquito  

& Veiga, 2010). Ou seja, gradualmente, são "desmontadas" 28 palavras em sílabas e, 

posteriormente, com as sílabas encontradas, constroem-se novas palavras. Por 

conseguinte, podemos afirmar que este é um método misto. Por um lado, trabalhamos as 

sílabas retiradas das 28 palavras-chave tendo, portanto, uma vertente silábica, por outro 

lado, podemos considerá-lo um método analítico-sintético, uma vez que a aprendizagem 

parte da palavra no seu global e do seu sentido em contexto real. Além disso, todas as 

palavras do método têm um significado real para a criança, daí que as aprendizagens 

realizadas sejam com sentido. O recurso às imagens permite à criança uma primeira leitura 

global, sempre associada à palavra escrita, impressa ou manuscrita. Desta forma a criança 

entra em contacto com o objeto nas suas três formas de representação. A isto chamamos, 

também, leitura. Isto é, a criança compreende a relação e a associação entre a imagem, a 

palavra escrita e o seu significado real. O Método das 28 Palavras é muitas vezes adotado 

em contextos especiais, ou seja, quando uma criança, por algum motivo não consegue 

aprender a ler através das metodologias utilizadas em contexto de sala de aula. Contudo, 



Capítulo I – Enquadramento Teórico 

22 
 

poderá ser um método a ser utilizado em detrimento de qualquer outro uma vez que é 

acessível e facilitador das aprendizagens. 

 

 7. As estratégias de ensino promotoras da leitura 

Pelas dificuldades que muitas das nossas crianças apresentam no desenvolvimento 

da competência leitora, é necessário que os docentes explorem diversas estratégias e 

atividades promotoras da leitura.  

Cada vez mais, através da web, encontra-se uma grande variedade de informação, 

muitas vezes enganosa, que requer do leitor um exercício de saber, com precisão, quando é 

que a informação é fidedigna e relevante. Para além disso, é necessário desenvolver a 

capacidade de localizar, selecionar e avaliar de que forma é que a informação pode ser 

utilizada de maneira eficaz. Urge, então, a necessidade de serem criadas ou reforçadas 

práticas e comunidades leitoras. Para isso, é necessário que a leitura seja trabalhada num 

espaço e num tempo próprios, com a definição prévia dos objetivos que se pretendem 

atingir.  

Um dos passos cruciais na iniciação à leitura consiste na promoção da reflexão 

sobre a oralidade e sobre a capacidade de segmentação da fala, ou seja, segmentar o 

contínuo sonoro em frases, as frases em palavras, as palavras em sílabas e estas nos sons 

que as compõem. Para aprender a ler em função de um código alfabético, é necessário 

saber que a língua, no seu modo oral, é formada por unidades linguísticas mínimas – os 

sons da fala ou os segmentos – e que os carateres do alfabeto representam, na escrita, 

essas unidades mínimas.  

Devemos ter consciência do elevado grau de complexidade próprio da tarefa de fazer 

corresponder um som da fala a um grafema quando desempenhada por crianças que não 

conseguem ainda segmentar o contínuo sonoro em unidades mínimas. A grande parte das 

crianças quando chega à escola ainda não tem bem desenvolvida a capacidade de 

identificar e de isolar, conscientemente, os sons da fala. Assim, é necessário preceder à 

introdução das unidades do código alfabético. 

Profissionais de diferentes áreas têm observado que o sucesso na aprendizagem da 

leitura está relacionado com os desempenhos do sujeito na oralidade. O desenvolvimento 

de competências no domínio da oralidade deve ser promovido em contexto escolar, como 

medida preventiva do insucesso no desempenho de tarefas de leitura, assim como, na 

compreensão oral. O importante na leitura é a retenção do significado da mensagem, 

resultando do nível de compreensão da interação do leitor com o texto. 
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Alguns dos fatores, para além dos já referidos neste documento, que influenciam a 

compreensão de textos pelo leitor, são o conhecimento prévio que o leitor tem sobre o tema 

e o (des)conhecimento de  vocábulos utilizados  no  texto.  A compreensão beneficia, por 

isso, da experiência e do conhecimento que o leitor tem sobre a vida e sobre o mundo e 

também da sua riqueza lexical. Simultaneamente, também se verifica o inverso, a leitura 

alarga o conhecimento que o leitor tem sobre a realidade e aumenta o leque de vocábulos 

conhecidos. Desta forma, há duas regras essenciais no ensino da leitura: conversar 

antecipadamente com as crianças sobre o tema que elas irão ler e desenvolver intencional e 

explicitamente o léxico das crianças que vai ser utilizado no texto.  

Segundo Sim-Sim (2007), um bom nível de compreensão da leitura de textos resulta 

da confluência de quatro vetores: (i) a eficácia na rapidez e na precisão da identificação de 

palavras; (ii) o conhecimento da língua de escolarização; (iii) a experiência individual de 

leitura e (iv) as experiências e o conhecimento do mundo por parte do leitor. 

O desenvolvimento da compreensão da leitura de textos começa quando, antes de a 

criança saber decifrar, exploramos, com ela, o conteúdo de um texto. Este ensino é 

concomitante com a aprendizagem da decifração e prolonga-se por toda a escolaridade.  

Ler diferentes tipologias de texto requer o uso de estratégias específicas de 

compreensão e cada tipologia serve diferentes objetivos. É importante que antes de iniciar a 

leitura de um texto o aluno se centre nos objetivos da leitura que vai realizar e, 

antecipadamente, se prepare para a escolha das estratégias mais apropriadas. Após 

terminar a leitura é fundamental que avalie o que compreendeu sobre o texto lido. Segundo 

Sim-Sim (2007) é elementar recorrer a algumas estratégias antes, durante e após a leitura. 

Antes da leitura e sobre a mesma, o docente deve criar a necessidade da criança: 

 Explicitar o objetivo da leitura do texto; 

 Ativar o conhecimento anterior sobre o tema; 

 Antecipar conteúdos com base no título e nas imagens do livro; 

 Filtrar o texto para encontrar chaves contextuais. 

Durante a leitura, também é importante que o docente trabalhe com a criança algumas 

estratégias. O professor deve incentivar o leitor a: 

 Fazer uma leitura seletiva; 

 Criar uma imagem mental do que foi lido (podendo recorrer a associações); 

 Sintetizar à medida que avança na leitura; 

 Procurar o significado de palavras desconhecidas em material de referência ou tentar 

adivinhar o significado da palavra através do contexto em que a mesma aparece; 

 Parafrasear partes do texto; 

 Sublinhar e tomar notas durante a leitura. 
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Após a leitura, o aluno deve ser incentivado a: 

 Formular e a responder a questões sobre o texto lido;  

 Confrontar as previsões com o conteúdo do texto; 

 Discutir com os colegas sobre o texto lido; 

 Reler. 

 

Na sala de aula devem ser criadas rotinas e roteiros de leitura. Os mapas de registo, 

a incluir na área de leitura, devem permitir um registo com a tipologia de leituras efetuadas e 

as modalidades. As leituras podem ser realizadas pelo professor, por um convidado (pode 

ser um familiar) ou pela criança. As leituras feitas pelos alunos podem ser individuais, a 

pares e em grupo. Quando as leituras são realizadas a pares é fundamental que o colega da 

criança que lê proceda às devidas correções. É essencial incitar os alunos a tomar a 

iniciativa de “ler para si” e a partilhar com os outros as “suas leituras”.  

Na escola, as modalidades, as estratégias e as atividades de leitura, silenciosa ou 

em voz alta, devem comprometer-se com o grupo/turma em que se inserem, pois, como diz 

Cadório (2001, p. 50), “em grupo, os alunos podem ler e debater acerca do que leram. Esta 

situação leva-os a compreender as ideias do texto e fomenta-lhes o espírito crítico, ao terem 

de defender a sua opinião”. 

Nas atividades em torno da leitura, o professor deve ter em atenção a seleção dos 

livros, que pode ser realizada por sugestão do grupo de crianças (as crianças devem 

justificar as suas opções), por sugestão individual, que irá permitir que cada criança leia 

segundo os seus interesses e por sugestão do professor, que deverá diversificar a tipologia 

de livros e de autores a ler, bem como optar por obras adequadas às crianças e à 

especificidade do seu grupo. Para cada livro, as crianças deverão ter em conta as 

estratégias mencionadas por Sim-Sim (2007).  

 

8. O papel do professor na promoção da leitura 

Para que a leitura possa ser cativante e chegue ao íntimo de cada criança/aluno, não 

poderemos esquecer os três elementos essenciais que constituem o alicerce para a leitura: 

a escola, o professor e o aluno-leitor. É, pois, na escola que se aprende a ler, é o professor 

que possui o dom de ensinar a ler, e dele depende, em grande medida, o gosto que o jovem 

leitor irá, ou não, desenvolver pelo livro.  

Sendo assim, o professor nunca deverá deixar-se acomodar naquilo que conhece, 

buscando sempre ir mais além, na medida em que é o responsável máximo por desenvolver 

o gosto pela leitura, sem, no entanto, deter o controlo absoluto do processo de ensino-

aprendizagem. 
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O professor deverá ser o mediador entusiasta da leitura, transmitindo, como 

testemunha real, este amor pelo livro e pelo prazer de ler. Deverá ainda, ter o domínio 

rigoroso dos processos de aquisição do saber, visando alargar a cultura geral e desenvolver 

as capacidades de cada um dos seus alunos. 

Sobre este assunto, Sousa (1989) citado por Alarcão (1995, p. 18) advoga que “a 

construção do sentido textual que for feita, resulta das prioridades que o professor estipula 

de acordo com os objetivos que desenhou”. Por isso, importa cada vez mais investir nas 

capacidades cognitivas das crianças, desde o fazer, o querer, o saber decifrar, o gostar e o 

de encontrar uma relação entre as vivências sociais e culturais daquela criança que lê um 

texto ou um livro, e tentar perceber os seus gostos e comportamentos quando se ensina ou 

se incentiva a ler. 

Segundo Jolibert (2000) é a criança que aprende por si própria, que constrói o seu 

saber ou as suas competências com a ajuda dos outros. A criança é colocada no papel 

central do processo de aprendizagem. Ao professor cabe fomentar, em contexto de sala de 

aula, aprendizagens significativas. 

Neste âmbito, poder-se-á dizer que, se o professor estiver sensibilizado para a 

importância destas componentes, procurará, certamente, “estratégias facilitadoras da 

emergência da competência leitora nos seus alunos” (Alarcão, 1995, p. 20).  

De acordo com Alarcão (2001) poderá socorrer-se de três tipos de estratégias: as 

estratégias de orientação (facilitadoras); as estratégias de observação (atencionais); e as 

estratégias de retenção. 

As estratégias de orientação, facilitadoras, englobam aspetos relacionados com o 

contexto e/ou com o próprio texto. Diz respeito a aspetos exteriores à leitura como o 

ambiente ou acontecimentos da atualidade. Nesta fase, o professor deverá ativar/fornecer 

informação relativa a critérios inerentes à escolha do texto/livro em causa (conteúdos 

programáticos, caraterísticas da turma, conhecimento do autor, da obra, entre outros) e 

critérios relacionados com o contexto e caraterísticas do texto (época, período e estética do 

autor, género literário, atualidade temática, significado do título, gravuras ou desenhos 

relacionados). Do mesmo modo, deverá motivar a exploração de conhecimentos dos alunos, 

tendo em atenção leituras anteriores, outras disciplinas, programas televisivos, vivência 

sociocultural e acontecimentos da atualidade.  

Por sua vez, as estratégias de observação, atencionais, estão relacionadas com o 

ato de ler, isto é, trata-se de captar o interesse do aluno, pôr à prova a sua atenção, 

compreensão e o enriquecimento lexical. O professor ajudará a criança a partir para a 

leitura, conhecendo, à priori, objetivos da leitura e questões gerais e específicas acerca do 
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texto. Segue-se o questionamento específico sobre a informação do texto, nomes de 

personagens, localidades, monumentos ou outro assunto mencionado no texto, segmentos 

descritivos (lugares, épocas, objetos, seres…), elementos de formação de palavras (prefixos 

e sufixos), palavras difíceis, adjetivos, registos linguísticos e recursos retóricos (figuras de 

estilo). 

As estratégias de retenção (retenção de informação) que poderão ser adotadas pelo 

docente estão relacionadas com o emprego de vocábulos novos através de exercícios, 

como preenchimento de espaços em branco ou alargamento de frases, construir enunciados 

autónomos, tomar notas, esquematizar ideias principais, distinguir palavras-chave, 

parafrasear, resumir, elaborar questionários, procurar sinónimos, antónimos, palavras da 

mesma família, classes gramaticais diferentes, relacionar a informação com outros textos ou 

outras situações debates, recontos, redações, pesquisas, organização de dossiers. 

Importa sublinhar que o aproveitamento de cada uma das estratégias está 

correlacionado com vários fatores, como a afetividade, o conhecimento de cada criança, a 

situação particular da turma, os materiais utilizados, entre outros. 

 

9. O ambiente e o espaço educativo como locais de descoberta e de motivação 

para a Leitura 

No que concerne ao espaço educativo, propriamente dito, deveremos conceptualizar 

dois aspetos essenciais: o ambiente e o espaço. Segundo Forneiro (1998) citado por 

Zabalza (1998, p. 233): 

o ambiente é um todo indissociável de objetos, odores, formas, cores, sons e pessoas que 

habitam e se relacionam dentro de uma estrutura física determinada que contém tudo e que, 

ao mesmo tempo, é contida por todos esses elementos que pulsam dentro dele como se 

tivessem vida. 

 

Ainda, de acordo com Forneiro (1998) citado por Zabalza (1998, p. 233) o ambiente 

divide-se em quatro dimensões: a dimensão temporal, a que se refere à organização das 

atividades e ritmo das aprendizagens; a dimensão física, o próprio espaço e seu aspeto 

físico, com os seus objetos, materiais didáticos, mobiliário e decoração; a dimensão 

relacional, as interações entre os vários agentes envolvidos no ambiente de aprendizagem; 

e dimensão funcional, ou seja, a polivalência dos espaços.  

O espaço educativo deverá ser organizado de forma a possibilitar um 

desenvolvimento positivo das aprendizagens, em que a criança seja um agente ativo em 

todo o processo. Organizar os espaços da sala de aula é um processo complexo que exige 

a ativação de conhecimentos e habilidades de diversos tipos (Zabalza, 1998). Os materiais, 
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parte integrante do ambiente físico da sala, deverão permitir um trabalho produtivo. Não 

interessa tanto a quantidade de materiais, mas sim a qualidade e a diversidade (listas, 

abecedários, dicionários ilustrado, entre outros, que propiciem a descoberta e a localização 

de informação em tais suportes linguísticos (Ministério da Educação, 2009). 

O contacto direto com diversos materiais, que incluam as produções linguísticas das 

crianças, devidamente explorados em contexto interativo de sala de aula, bem como a 

audição de textos interessantes e desafiantes, produzidos pelos alunos, são fundamentais 

para a aprendizagem da leitura.  

 

Em suma, os ambientes educativos são fundamentais para envolver as crianças no 

seu processo de aprendizagem e devem apresentar materiais apelativos, diversificados e 

com uma intencionalidade pedagógica abrangente, cabendo ao professor a 

responsabilidade de organizar o espaço e os materiais, conceptualizando-os como recursos 

verdadeiramente importantes para o fomento curricular (Decreto-Lei n.º 241/2001).  

 

 10. Os cantinhos da leitura e as bibliotecas de sala de aula 

Urge fomentar nas crianças o gosto pela leitura, e as bibliotecas são espaços 

favorecedores da consciencialização dos alunos de que os livros são fonte de prazer e 

instrução.  

Na literatura da especialidade emerge a necessidade de os professores 

desenvolverem espaços reservados à prática de atividades de leitura, designados por 

cantos de leitura ou bibliotecas propriamente ditas. Sobre as potencialidades pedagógicas 

que estas áreas educativas acarretam, Rueda (1995, p. 11) aponta que “La Biblioteca de 

Aula es uno de los mejores recursos de que disponem los professores y, sobre todo, los 

alunos”. Borras (2000, p. 361) teoriza que 

as bibliotecas de sala de aula, apesar de só disporem dos materiais de trabalho básicos, por 

exemplo, dicionários, enciclopédias, livros de leitura, constituem um bom apoio para o 

docente, uma vez que aproximam as crianças dos livros e criam neles o hábito natural de 

consulta. 

 

Magalhães (2000) acrescenta que este espaço educativo constitui uma fonte de 

atividades, que poderão ser realizadas em grupo, onde as crianças poderão procurar 

diversos tipos de informação, ouvir ou narrar uma história, um poema, seriar uma ilustração, 

com o intuito de poderem elaborar uma história, coletiva ou individual. Para além disso, esta 

área poderá ser utilizada no decurso de atividades dirigidas, ministradas pelo professor, 

numa dinâmica interativa e promotora de competências linguísticas. Contudo, para que a 
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biblioteca cumpra com os seus objetivos pedagógicos, deverá apresentar um requisito 

fundamental, a diversificação de materiais. 

Borras (2000) defende a necessidade de a biblioteca apresentar diversos tipos de 

leitura, tais como romances, contos, relatos históricos, poesia, teatro, banda desenhada, 

jornais e revistas, com o intuito de se contemplarem as distintas preferências literárias dos 

alunos, alargando-se, assim, as vivências literárias dos alunos que se possam ter cingido a 

uma determinada tipologia textual.  

Nas bibliotecas de turma, deve constar material que cubra os interesses dos alunos e 

os conteúdos de todas as áreas curriculares, com diferentes níveis de dificuldade de leitura, 

a fim de atender à heterogeneidade dos alunos no que diz respeito às suas competências 

linguísticas.  

Para além destes aspetos, este espaço deverá ser acolhedor, agradável, propiciador 

de experiências positivas, de forma a convidar os alunos para a leitura, individual, em 

pequenos ou grandes grupos e que os alunos possam usufruir do rápido acesso aos livros 

(Ministério da Educação, 2009). 

Concomitantemente, a biblioteca emerge como um espaço de cidadania, aberta a 

todos, independentemente da condição social (Calixto, 2007).  

A biblioteca da escola é um espaço onde a criança exercita a leitura, 

autonomamente, para satisfação das suas necessidades e curiosidade intelectual. Silva 

(2000) preconiza qua a biblioteca escolar deve satisfazer as exigências do sistema 

educativo, ensinar a ler, enraizar o gosto pela leitura, estimular os mais dotados e os mais 

carenciados, servir de apoio às atividades letivas e apoiar os professores. 

 

Tendo em conta todos os aspetos aqui enunciados, cumpre à escola a função de 

colocar à disposição das crianças um leque diversificado de obras, propondo-se a renovar, 

sempre que necessário, os materiais e a literatura que estes espaços apresentam aos 

alunos. Estas são condições fundamentais para a promoção do gosto pela leitura. 

 

11. Plano Nacional de Leitura vs. Plano Regional de Leitura 

O Plano Nacional de Leitura (PNL) foi uma iniciativa do XVII Governo Constitucional 

que pretendeu constituir uma resposta institucional à preocupação pelos níveis de literacia 

da população em geral e em particular dos jovens. Concretiza-se num conjunto de 

estratégias destinadas a promover o desenvolvimento de competências nos domínios da 

leitura e da escrita, bem como o alargamento e aprofundamento dos hábitos de leitura, 
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designadamente entre a população escolar (Resolução do Conselho de Ministros n.º 

86/2006, de 12 de Julho). 

Os objetivos gerais do PNL são vários: alargar e diversificar as ações promotoras da 

leitura em contexto escolar, na família e em outros contextos sociais como os hospitais e as 

prisões; contribuir para criar um ambiente social favorável à leitura; assegurar formação e 

instrumentos de apoio para os técnicos (bibliotecários, professores, animadores, outros 

mediadores); inventariar e otimizar os recursos e as competências para a leitura e a escrita. 

Encontram-se entre elas a conceção e divulgação de listas de obras recomendadas, a 

promoção de concursos, semanas da leitura e passatempos, a promoção de sites na 

Internet e o apoio a bibliotecas escolares. 

Com as iniciativas desenvolvidas, o PNL pretende melhorar os níveis de literacia dos 

portugueses, dotando-os de competências que lhes permitam lidar com a palavra escrita, 

em qualquer circunstância da vida e que possam interpretar a informação disponibilizada 

pelos diferentes meios de comunicação. 

O PNL tem lançado vários projetos nas escolas, por todo o país, com o propósito de 

fomentar hábitos de leitura nos jovens e nas crianças. Exemplo disso são os concursos 

“Faça Lá um Poema” e “Dormir+ Ler Melhor”. Para além dos concursos, o PNL disponibiliza 

sugestões para a leitura na sala de aula para o Pré-escolar e para o 1º CEB. Recomenda 

obras e livros que são analisados por uma equipa de especialistas na área infanto-juvenil. 

As listas de livros aparecem organizadas por nível de ensino e por grau de dificuldade, para 

promover uma leitura orientada e para uma leitura autónoma.  

O PNL procura oferecer a leitura em vários suportes, não apenas em papel, mas 

também em suporte digital. Alguns projetos são mais direcionados para a utilização do livro, 

mas outros são especificamente direcionados para o incentivo à leitura de jornais e revistas, 

e também ao uso das novas tecnologias (audiovisual e web). A promoção da leitura em 

suporte digital está bem patente nos recursos eletrónicos disponibilizados. Um deles é o 

Clube de Leituras, vocacionado para a criação de uma comunidade virtual de leitores, onde 

são divulgados e partilhados livros e leituras. Outro, é a Biblioteca de Livros Digitais, dirigida 

a crianças em idade pré-escolar ou escolar. Os livros estão organizados por quatro grupos 

etários, que podem ser lidos de forma autónoma ou ouvidos, acompanhando a escrita. 

Nesta primeira década, a intervenção do PNL decorreu em duas fases de cinco anos, 

com um programa nuclear de continuidade - a promoção da leitura em ambiente escolar, 

nomeadamente através da leitura orientada em sala de aula – e diversos projetos dirigidos 

aos contextos da escola, da família e das comunidades locais. 
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Apesar da análise dos indicadores relativos à literacia e às práticas de leitura em Portugal 

revelar uma evolução sustentada, é amplamente reconhecida a necessidade de um maior 

investimento numa política de promoção da leitura, acentuando as linhas orientadoras e os 

programas estruturantes que marcaram o PNL entre 2006 e 2016, tendo por horizonte a 

próxima década, robustecendo a política do livro, da leitura e das bibliotecas, com o objetivo 

de favorecer os hábitos de leitura em toda a comunidade, reforçando-os no contexto 

educativo e formativo, com vista à aprendizagem ao longo da vida. Para cumprir este 

objetivo, esta nova etapa do PNL para 2017-2027 (PNL 2027) pretende apoiar e fomentar 

programas especialmente vocacionados para favorecer a integração social através da 

leitura, em diferentes suportes, a formação de crianças, jovens e adultos e a inclusão de 

pessoas com necessidades especiais. 

O PNL 2027 pretende ter como parceiros centrais as escolas, as bibliotecas, as 

instituições do ensino superior, os centros de formação, de reconhecimento, validação e 

qualificação, as unidades de investigação, as instituições de cultura, ciência e tecnologia e 

as autarquias locais, com vista ao envolvimento mais vasto da sociedade (Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 48-D/2017). 

 

De forma a dar continuidade ao determinado no Protocolo de colaboração entre a 

Secretaria Regional da Educação e Formação da RAA e a Comissão do PNL, o Governo 

Regional decidiu promover o Plano Regional de Leitura (PRL), que nomeia como principal 

objetivo o desenvolvimento de competências e práticas de leitura nos Açores. 

O PRL é um instrumento autónomo que, embora baseado nos mesmos princípios 

subjacentes ao Plano Nacional, reúne ações e estratégias de valorização da leitura e do 

livro, especificamente adequadas às características e necessidades da população açoriana 

e do sistema educativo regional. O PRL recomenda obras de autores ou de temática 

açoriana que não estejam incluídas na listagem nacional. De entre os projetos que criou, 

destacam-se o “Já sei ler” (1.º CEB) e “Leitura em Vai e Vem” (Pré-escolar) como iniciativas 

promotoras da leitura em família. Estes projetos promovem a movimentação de livros entre 

a escola e a casa dos alunos, podendo envolver toda a família. Para além disso, incentivam 

a troca de leituras e realçam a importância de registar o que já foi lido e que pode ser 

partilhado entre alunos, pais e professores.  

O PRL pretende contribuir para a criação de um ambiente escolar, familiar e social 

promotor dos autores açorianos e de uma leitura que valorize o poder informativo, formativo 

e simbólico da palavra e da escrita.  
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12. A Leitura no Contexto Familiar 

Ao clarificar o conceito família surge a dúvida em relação ao termo mais adequado, 

ou seja, referir “pais” em vez de “família” ou vice-versa. A opção pelo termo família constitui 

um termo mais inclusivo e abarca um maior número de situações de acompanhamento 

efetivo dos educandos do que o termo pais, entendido este no sentido dos progenitores, ou 

seja, assente numa base mais biológica (Silva, P. 2003). Partindo da perspetiva de que a 

família é, também, um elemento essencial para o êxito da aprendizagem da criança torna-se 

pertinente saber o seu papel para fomentar competências de leitura e o gosto pela mesma. 

De acordo com Sequeira (1989, p. 63) “os pais que lêem respondem a perguntas, 

estimulam resolução de problemas, dão sugestões, apreciam discussões, são pais que 

proporcionam aos filhos ambientes ideais para a imersão do livro”.  

Segundo Colomer (1999), a relação mediadora dos pais na criação e promoção de 

hábitos de leitura nas crianças é de primordial importância porque: 

 Fomenta contextos relaxados e afetuosos durante a leitura; 

 Demonstra que a implicação afetiva do leitor faz parte da leitura literária; 

 Ensina a fixar atenção nos detalhes; 

 Suscita espaço e tempo para perguntas e comentários; 

 Dá a oportunidade à criança para se acostumar à forma dos livros (o que é o 

título, a página, como se segura, como se folheia, etc.); 

 Potencia a criação de mecanismos de antecipação e de inferência próprios da 

leitura. 

 

Assim, os agentes educativos deverão trabalhar sempre em conjunto com os pais 

para que juntos possam colmatar as lacunas da criança na aprendizagem da leitura e da 

escrita. Não deverá ser descurado o papel da família na evolução das emoções das 

crianças, uma vez que é o núcleo de origem da criança. Sabe-se que as crianças 

provenientes de meios socioculturais mais elevados têm uma melhor capacidade de 

aprendizagem da leitura, daí que seja de ter em conta a influência do núcleo familiar.  

Há que não descurar o desejo que a criança tem de aprender a ler e a sua atitude 

perante os livros, pois apesar da influência do meio familiar, há casos em que a regra é 

contrariada. 

No entanto, deveremos ter plena consciência da dificuldade que representa a criação 

de hábitos de leitura estáveis e de que, nem sempre a escola consegue cumprir esta missão 

sozinha e que muitos pais, também, não cumprem este papel porque não estão sequer 

conscientes do que se espera deles. Cabe, assim, à escola consciencializá-los da sua 
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importância para o desenvolvimento da competência leitora dos filhos e posteriormente 

explicar-lhes como podem realizar tais tarefas.   

Para fomentar o desejo de querer aprender a ler “provoca-se a curiosidade, 

proporciona-se o agrado com o efeito de surpresa” (Soares, 2003, p. 70), devendo as 

famílias dar continuidade, diversidade e regularidade às diferentes leituras que as crianças 

realizam. Berger (1998) salienta uma panóplia de atividades que os pais poderão fomentar, 

conjuntamente com os seus educandos, na promoção de competências linguísticas, entre 

as quais se destacam as seguintes: ler às crianças de uma forma prazenteira, utilizar livros 

que pais e crianças gostem, estabelecer momentos específicos para lerem juntos, visitar 

bibliotecas, encorajar as crianças a ler, criar condições para proporcionar à criança um 

espaço para a leitura e para a escrita em casa, contar histórias, entre outras.  

De facto, se a criança tiver oportunidade de, em conjunto com os pais, estar em 

contacto com o livro, explorando, lendo a história recontando-a e recriando-a, observando as 

imagens, imaginando e partilhando outro fim para a mesma, serão proporcionadas 

condições para a aquisição de competências essenciais à aprendizagem da leitura e da 

escrita. Estes momentos de descontração com os pais despertam as crianças para a 

construção e consolidação de atitudes e comportamentos imprescindíveis para adquirirem 

hábitos de leitura para toda a vida.  

Assim, os primeiros mediadores de leitura são aqueles que se movimentam no 

ambiente familiar. Podem ser os pais, os avós, os irmãos mais velhos ou outra pessoa 

próxima da criança. Estes mediadores podem desempenhar um papel muito importante na 

criação de hábitos de leitura ao longo da vida e na emergência da vontade de as crianças 

quererem aprender a ler, numa fase inicial. 
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CAPÍTULO II – ATIVIDADE PROFISSIONAL 

Tendo concluído a licenciatura em Ensino Básico – 1.º Ciclo na Universidade de-

Trás-Os-Montes e Alto Douro (UTAD) em 2003, comecei a concorrer à contratação de 

pessoal docente para a Região Autónoma dos Açores em 2004-2005, encontrando-me a 

lecionar na EBI da Horta, ilha do Faial. 

A minha atividade profissional desenrolou-se ao longo de 3177 dias de serviço, a que 

corresponde a Graduação Profissional de 22,704, nos seguintes Agrupamentos Escolares: 

A) Agrupamentos Escolares da Região Autónoma dos Açores, através de Concursos 

Regionais de Contratação, a termo resolutivo (8 anos): 

1) No 1.º CEB (Grupo de Recrutamento 110): 

1.1 - EBI de Rabo de Peixe (2004-2005); 

1.2 - EBI/J1 de Biscoitos (2005-2006); 

1.3 - EBS Tomás de Borba (2009-2010); 

1.4 - EBS de Santa Maria (2010-2011); 

1.5 - EBI/J1 de Biscoitos (2012-2013); 

1.6 - EBI da Horta (2016-2017). 

2) No Ensino Especial do 1.º CEB (Grupo de Recrutamento 111): 

2.1 - EBI da Horta (2014-2015); 

2.2 - EBS da Madalena do Pico (2015-2016). 

B) Agrupamentos Escolares do Continente, em colocações de substituição 

temporária, durante o ano letivo de 2008-2009: 

1.1 - EBI de André de Resende de Évora (30 dias); 

1.2 - Agrupamento de Escolas do Concelho de Borba (119 dias); 

1.3 - Agrupamento de Escolas de Paços de Ferreira (31 dias); 

1.4 - Agrupamento de Escolas de Montenegro (15 dias); 

1.5 - Escola EBI de Tangil, concelho de Monção (116 dias); 

 

Na Região Autónoma dos Açores (RAA), o insucesso escolar verifica-se logo no 1.º 

Ciclo do Ensino Básico (1.º CEB), prolonga-se no 2º ciclo e consequente abandono escolar, 

constituindo um problema de dimensão superior ao verificado no Continente. 

De acordo com os dados do Serviço Regional de Estatística dos Açores, em 2011, 

23% dos jovens açorianos entre os 15 e os 24 anos apenas tinham concluído o 2.º ciclo e a 

taxa de abandono precoce de educação e formação nos Açores era de 43,8%. Em 2014, 

melhorou para 32,8%, sendo a maior recuperação do país, mas mantém-se a taxa mais 

elevada. 
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Em 2011/2012 e 2012/2013, os Açores registaram, em todos os ciclos do ensino 

básico e secundário, as taxas de retenção mais elevadas do país. 

Em 2012/2013, em cada cinco alunos, um não aprovou o 4.º ano de escolaridade e a 

retenção no 2.º ciclo atingiu os 17%. Nesse mesmo ano, 10% dos alunos que frequentavam 

o 1.º CEB já deveriam estar nos ciclos seguintes, e na faixa etária dos 15 aos 17 anos, 38% 

dos alunos matriculados ainda não estavam a frequentar o ensino secundário. 

A taxa de retenção e desistência no 1º CEB na região aumentou no ano letivo 

2015/2016 para quase o dobro face ao ano anterior: de 5,8% para 9,1%. 

Estes números “significam” pessoas, são as nossas crianças, os nossos jovens, são 

o nosso futuro. Não se podem manter estes níveis de insucesso, é inadiável assumir que há 

que fazer mais e melhor. 

Com vista a melhorar os resultados escolares dos alunos do ensino básico na RAA, 

onde as taxas de retenção têm vindo a crescer, em contraciclo com a tendência nacional e 

porque também os resultados obtidos nas provas finais nacionais (avaliação sumativa 

externa) têm sido inferiores aos da média nacional, a publicação do Despacho Normativo n.º 

31/2015, de 26 de Agosto, passou a regulamentar a implementação do programa Fénix4, na 

Região Autónoma dos Açores, que funcionava em regime experimental desde o ano letivo 

2012/13 em 4 unidades orgânicas. O projeto exigiu de todas as partes envolvidas (docentes, 

alunos e encarregados de educação) um compromisso educativo baseado no rigor, no 

respeito pela individualidade dos alunos e na orientação para o conhecimento. O sucesso do 

projeto passou por uma escolha criteriosa dos docentes que compuseram as turmas Fénix e 

respetivos ninhos, docentes estes que trabalharam em estreita articulação entre si. 

O projeto foi alargado a 17 unidades orgânicas em 2013/14. Cada uma das escolas 

comprometeu-se a reduzir em um terço a média de retenção dos 4 últimos anos letivos. 

No final do ano letivo de 2013/14, considerou-se projeto de sucesso sempre que a 

meta contratualizada foi superada e/ou o insucesso escolar do ano letivo anterior foi 

contrariado. Em 2014/15, a implementação do projeto Fénix na RAA prosseguiu em dezoito 

unidades orgânicas, num total de trinta e quatro projetos no 1.º, 2.º e 3.º ciclo do ensino 

básico. Em linha com o balanço feito pelas escolas Fénix Açores no final de 2013/14, foram 

                                                
4
 Modelo organizacional de escola que permite dar um apoio mais personalizado aos alunos que evidenciam dificuldades de 

aprendizagem nas disciplinas de Português e Matemática. Neste modelo há a criação de Turmas Fénix, denominadas ninhos, 

nos quais são temporariamente integrados os alunos que necessitam de um apoio mais individualizado para conseguir superar 

dificuldades e recuperar aprendizagens (promoção ao sucesso educativo). Os ninhos funcionam no mesmo tempo letivo do 

que a turma de origem, permitindo não sobrecarregar os alunos com tempos extra de apoio educativo. Assim que o nível de 

desempenho esperado é atingido, os alunos regressam à sua turma de origem. Neste tipo de modelo, também há a 

possibilidade de criação de ninhos para alunos com elevadas taxas de sucesso de forma a potenciar, em paralelo, o 

desenvolvimento da excelência. 
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revistos os critérios de definição das metas contratualizadas com cada uma das unidades 

orgânicas envolvidas. Deste modo, para cada ano de escolaridade, considerou-se que as 

metas foram cumpridas com sucesso se alcançados ou superados os valores 

contratualizados nos dois indicadores - (1.º) taxa de retenção e desistência e (2.º) média 

ponderada dos níveis obtidos nas disciplinas de Português e de Matemática na avaliação 

interna (anos não terminais de ciclo) ou a média ponderada da distância do valor regional da 

classificação média na avaliação externa (anos terminais de ciclo). A meta contratualizada 

no 1.º indicador visou melhorar em 15% o valor de partida. No 2.º indicador, a meta atingida 

impôs melhorar 0,15 face ao valor de partida, nos anos não terminais de ciclo. No ano letivo 

de 2015/16, o Projeto Fénix foi alargado a 20 unidades orgânicas da RAA. 

Persistem, contudo, fracas taxas de transição e por conseguinte, elevadas taxas de 

retenção nos diferentes ciclos e níveis de ensino, aliadas a baixos resultados na avaliação 

externa e elevadas taxas de abandono precoce da educação e da formação. Assim, o 

Governo Regional decidiu implementar o Plano Integrado de Promoção do Sucesso Escolar 

“ProSucesso - Açores pela Educação”, designado por ProSucesso, através da Resolução do 

Conselho do Governo n.º 133/2015, de 14 de Setembro, que elege como principal objetivo a 

redução da taxa de abandono precoce da educação e da formação e o aumento do sucesso 

escolar em todos os níveis e ciclos de ensino, em sintonia com a Estratégia Europeia para a 

Educação e Formação, Europa 20205. 

Especialmente destinado aos alunos que frequentam a educação básica, o 

ProSucesso concretiza-se através de um conjunto de medidas e projetos transversais e 

específicos, distribuídos por três eixos de ação: 

 foco na qualidade das aprendizagens dos alunos (promoção da literacia de 

leitura); 

 promoção do desenvolvimento profissional dos docentes (formação contínua 

em contexto de sala de aula); 

 mobilização da comunidade educativa e parceiros sociais (maior 

envolvimento dos pais e encarregados de educação). 

 

Numa avaliação externa intercalar, verificou-se um aumento das taxas de transição 

desde o primeiro ciclo até ao secundário e um ligeiro encurtamento de distâncias face às 

médias nacionais, nos anos letivos 2015/2016 e 2016/2017. 

 

                                                
5
 http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_pt 
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Este Relatório de Atividade Profissional (RAP) refere-se à minha atividade docente 

mais relevante em escolas públicas da Região Autónoma dos Açores (RAA), nos últimos 7 

anos, centrada no ensino da Língua Portuguesa e com especial enfoque na promoção da 

leitura. 

Estas escolas inserem-se em meios sociais diversificados, com uma 

contextualização diferenciada e com métodos pedagógicos diferentes. Umas, em ambiente 

rural, com uma população de baixa condição económica e social, beneficiária do 

Rendimento Social de Inserção (RSI), outras inseridas em meios mais citadinos, mais 

problemáticas devido à sua maior dimensão e maior indisciplina dos alunos. 

A maioria destes agrupamentos escolares têm como projeto as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) para a melhoria da aprendizagem, particularmente da 

leitura e da escrita, baseado no conceito de “aprender a brincar”. 

 

1. Escola Básica Prof. Maximino Fernandes Rocha, Terra Chã (2009/2010)  

(Agrupamento Escolar EBS Tomás de Borba) – Ilha Terceira 

 

1.1 Caraterização do meio ambiente 

Terra Chã é uma freguesia suburbana do concelho de Angra do Heroísmo, com 

10,48 km² de área e 2 915 habitantes (census 2011), o que corresponde a uma densidade 

populacional de 278,1 hab/km². Situa-se a cerca de 5 km a noroeste do centro da cidade de 

Angra do Heroísmo, na parte sul da ilha Terceira, sendo uma das poucas freguesias 

açorianas consideradas interiores, isto é cujo território não confina com a costa da ilha. 

O seu núcleo habitacional principal reside no Bairro da Terra Chã, uma estrutura 

habitacional que se desenvolveu a partir de um bairro social construído para residência dos 

desalojados do terramoto de 1 de Janeiro de 1980, que foi sendo progressivamente 

alargado e melhorado, funcionando como dormitório da cidade de Angra do Heroísmo. 

A economia da Terra Chã sempre assentou em três vetores: o cultivo das terras e a 

atividade florestal, o pastoreio do gado bravo e a prestação de serviços nas touradas à 

corda, tradição secular desta ilha. Estas atividades têm vindo a ser substituídas pelo 

emprego no setor dos serviços e na construção civil. 

Uma percentagem significativa da população é beneficiária do Rendimento Social de 

Inserção (RSI). 

 

1.2 Caraterização da escola e dos alunos 



Capítulo II – Atividade Profissional 

37 
 

A Escola Básica Prof. Maximino Fernandes Rocha, na Terra Chã, está integrada no 

Agrupamento da Escola Básica e Secundária (EBS) de Tomás de Borba, do qual fazem 

parte também, as escolas das freguesias de S. Mateus, Doze Ribeiras e Santa Bárbara. 

A escola apresenta boas condições físicas, constituída por 6 salas de aula e é 

frequentada por 62 alunos. Dispõe de um espaço exterior em terra, destinado às atividades 

desportivas e recreativas. Os recursos humanos constam de 4 professores do 1º CEB, 2 

professores de Educação Física, 2 professores de Apoio Educativo, 2 professores do Ensino 

Especial, 4 educadoras de infância, 1 professora de TIC e 4 auxiliares de ação educativa. 

Foi-me atribuída uma turma do 2.º ano de escolaridade do 1º CEB, com 17 alunos (9 

do género feminino e 8 do género masculino) com idades compreendidas entre os 7 e 10 

anos. Um aluno encontrava-se no nível 1 do 2.º ano de escolaridade e dois estavam 

integrados na turma, mas com défice cognitivo moderado, sinalizados no Regime da 

Educação Especial (Apêndice I). 

Eram alunos que demonstravam um ritmo de aprendizagem lento, manifestando falta 

de atenção/concentração e motivação. Apresentavam uma atitude passiva perante a 

aprendizagem, eram pouco persistentes na realização das tarefas propostas e sempre muito 

dependentes do professor de apoio educativo. Os alunos evidenciavam falta de criatividade, 

pouca capacidade de raciocínio e muitas limitações em reter, relacionar e aplicar conteúdos 

e informações transmitidas. 

Apesar disso, a nível da concretização de atividades e de cumprimento de metas 

curriculares, conseguiram uma significativa evolução das suas aprendizagens académicas.  

 

1.3 Caraterização da atividade desenvolvida 

Desde logo, tentei informar-me das problemáticas de cada um dos alunos, 

investigando a sua história de vida e o seu percurso escolar, através da pesquisa dos 

processos individuais, reuniões com os encarregados de educação e os técnicos envolvidos 

(Psicólogos e Assistente Social), bem como, através da avaliação diagnóstica. 

Com base na informação recolhida, procedi à planificação anual dos conteúdos a 

abordar, das competências específicas a adquirir, das atividades a realizar, do material a 

usar e da avaliação a implementar, no âmbito da Língua Portuguesa (Apêndice II). Houve 

necessidade de elaborar um Plano Educativo Individual (PEI) para 1 aluno e um Currículo 

Individual Adaptado (CIA) para outro, por apresentarem limitações no domínio das Funções 

do Corpo e constrangimentos ao nível da atividade e participação, a par de um défice 

cognitivo. (Apêndices I, III e IV) 
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Procurei implementar diversificados métodos, de acordo com os diferentes ritmos de 

trabalho das crianças, adequando a prática letiva ao nível de desenvolvimento de cada 

aluno. Preocupei-me em utilizar uma linguagem simples e acessível e em promover um 

diálogo participativo e interrogativo facilitador da compreensão, que os conduzisse às suas 

próprias descobertas. Houve partilha de ideias, opiniões e sentimentos como forma de 

aprofundar a estima e consideração entre alunos e professor. 

De igual modo, alertei os alunos para a necessidade de tomada de consciência dos 

seus próprios comportamentos, fazendo com que interiorizassem regras e conceitos de 

convivência em sociedade. Durante todo o ano permaneceu sempre um ambiente de  

harmonia entre alunos e professor, com amizade, confiança, respeito mútuo e justiça. 

Desenvolvi as competências / capacidades dos alunos nas áreas curriculares e 

disciplinares, enquadradas nas metas consignadas nas Orientações Curriculares e 

Programas do 1.º CEB e no Currículo Regional do Ensino Básico (CREB) e de acordo com o 

Projeto Curricular de Turma (PCT) (Apêndice I). 

A minha relação pedagógica baseou-se em processos comunicacionais facilitadores 

e orientadores das aprendizagens e não de mero transmissor de conhecimentos e de 

conteúdos curriculares, tendo em linha de conta as realidades cognitivas e sócio afetivas de 

cada aluno. Conhecia-os pelo nome, mostrava disponibilidade para os ajudar a resolver 

problemas e envolvia-os em diversos projetos, nomeadamente de recolha, seleção e 

organização da informação e de interação em ambiente de trabalho em grupo. Tive a 

preocupação de desenvolver um clima favorável à construção de um território de segurança 

potenciador do desenvolvimento pleno das capacidades dos meus alunos, incutindo-lhes 

hábitos de trabalho e de estudo. Neste sentido, investi na partilha de valores e na expressão 

dos afetos e das emoções, tão necessários à estruturação da identidade e ao reforço da 

auto estima. 

Além das aulas tradicionais recorri a outras atividades, tentando cativar a atenção e 

motivar todos os alunos para o processo de aprendizagem: 

      - Apresentação de aulas em PowerPoint; 

      - Jogos didáticos disponíveis na escola; 

      - Jogos lúdicos pesquisados na Internet; 

      - Trabalho de grupo, de modo a estimular o espírito de interajuda, a tolerância e a 

capacidade de comunicação. 

 

A minha prática pedagógica teve por base orientar a planificação na construção de 

um processo em que os alunos se tornassem observadores ativos com capacidade para 
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descobrir como ler bem, gostar de pesquisar histórias, livros, bandas desenhadas, contos, 

aprender a ler bem e aprender a gostar de ler. 

Nessa perspetiva, estava implícita a necessidade do contacto direto com os livros 

através dos projetos elaborados pelos alunos e experiências reais na sala de aula. Para 

desenvolver as capacidades de leitura e de aprendizagem, desafiei os alunos a trazerem 

livros dos seus avôs. O objetivo era que esses livros antigos trouxessem histórias antigas 

desconhecidas dos alunos, com ideias diferentes, de modo a que a aprendizagem fosse um 

processo de extensão das suas ideias às antigas vivências e experiências dos seus avôs, 

permitindo-lhes comparar o formato da letra, a capa e as cores com os livros atuais. A 

estratégia de pesquisa e contacto com os livros e as histórias dos avôs estimulou a prática 

da leitura. O desafio continuou com a procura de contos, lengalengas e provérbios. Este 

material serviu para a leitura em voz alta, recontos, interpretação e compreensão de frases e 

textos e descoberta do significado de palavras ainda desconhecidas, enriquecendo o seu 

vocabulário. 

Trabalhei as competências específicas para a expressão e compreensão oral e a 

leitura, como elemento essencial ao sucesso dos alunos, facilitando o acesso à informação 

e expressão escrita, imprescindível à preparação dos alunos para a leitura fluente e escrita 

eficiente. Para além da decifração, a leitura eficaz requer a construção do significado de um 

texto e a compreensão da informação. 

Os processos de aprendizagem foram sendo desenvolvidos em todas as situações 

que o propiciavam, sendo dentro do tempo letivo dedicado a esta disciplina ou no tempo 

letivo das outras disciplinas. Privilegiei as tarefas em grupos de trabalho, constituindo 

oportunidades para fomentar, desenvolver, praticar e corrigir a comunicação oral. 

Frequentemente, intervinha na dinâmica do grupo de trabalho para orientar o diálogo no 

sentido da argumentação, introdução de desenhos e ilustrações sobre as quais os alunos 

construíam histórias, pautar os momentos oportunos de intervenção de cada um, para que 

os alunos se apercebessem da necessidade de saber ouvir, ser tolerante com as ideias dos 

outros, respeitando-os. Após a realização do trabalho de grupo, um dos seus elementos 

relatava o desenvolvimento do trabalho e as conclusões do grupo, para todos os alunos da 

turma. Três alunos revelaram dificuldades de retenção da informação oral. Para ultrapassar 

esta dificuldade, atribuí-lhes a liderança do grupo, solicitei-lhes que preparassem, em casa, 

um tema e fizessem anotações sobre os aspetos que gostavam de abordar com os seus 

colegas. Fiz o acompanhamento do trabalho do grupo com solicitações frequentes para 

tomarem notas e fazerem relatos parcelares de pequenas quantidades de informação, com 

vista à sistematização e seleção dos aspetos fundamentais da informação a reter. A 
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repetição desta metodologia, ao longo do ano letivo, permitiu melhorar a capacidade de 

retenção da informação oral, com o treino adquirido. 

A dramatização foi outro método utilizado para o treino e melhoria da capacidade de 

comunicação oral, de expressão, de entoação e de criação, já que os diálogos eram de 

criação espontânea pelos alunos. Assim, idealizei, em conjunto com os alunos, uma 

representação teatral de um mercado local, onde estavam representadas diversas 

profissões e a sua interação, ou seja, “o agricultor chegava com os produtos agrícolas, o 

talhante vendia a carne, o pescador chegava do mar com o seu peixe, aos quais a 

cozinheira comprava os alimentos para os confecionar de modo a contribuir para uma 

alimentação saudável; por sua vez, a cozinheira levou os sapatos a consertar no sapateiro, 

onde estava o carteiro a entregar-lhe o correio de uma forma apressada porque estava com 

“falta de ar” e tinha uma consulta no médico….” Aproveitei a “falta de ar” do carteiro para 

introduzir noções e experimentações do dia a dia sobre o ar que respiramos, o ar que se 

move provocando correntes de ar e ventos (enchemos balões, fizemos bolas de sabão, 

entre outras atividades; dos ventos parti para as características climáticas dos Açores e para 

as estações do ano, utilizando imagens da fauna e flora da região, mais características de 

cada uma delas. Todo este enredo era alimentado por diálogos criativos e espontâneos dos 

alunos, e por mim própria, contribuindo para o desenvolvimento da comunicação oral, da 

entoação, do vocabulário, da fluidez do discurso e da criatividade. 

Outro método utilizado frequentemente foi o diálogo constante professora-aluno, 

dentro e fora da sala de aula, que fiz questão de manter com todos os alunos, estimulando e 

corrigindo a sua comunicação oral. 

Praticar jogos de palavras, construir rimas, jogos de substituição e combinação de 

sílabas, utilização de recorte de jornais, revistas, banda desenhada, listagem de palavras 

segundo critérios diversos e de acordo com os seus interesses foram os métodos e os 

materiais usados para o exercício da leitura e da escrita. 

“A Menina dos Fósforos”, de Hans Crist Andersen, inserida no PNL, foi uma das 

histórias utilizadas para os diversos exercícios da disciplina. Explorava-a, no mês de 

Dezembro, com o intuito de despertar a sensibilidade e humanidade dos alunos, levando-os 

a refletir sobre vários sentimentos, como a maldade, o egoísmo, a riqueza, a pobreza, a 

desigualdade humana, e um despertar para a solidariedade e para os sonhos, porque 

sonhar estimula a criatividade. A história despertou a participação empenhada nos 

exercícios de capacitação da retenção e reconto da história (Anexo III). O “ Mágico e o 

Castelo” foi outro dos textos utilizados por permitir a realização de exercícios que 



Capítulo II – Atividade Profissional 

41 
 

melhoraram as capacidades de localização e retenção da informação, da compreensão 

abrangente do texto e, consequentemente, da sua interpretação (Anexo IV). 

A EBS de Tomás de Borba optava pelo método interativo de aprendizagem da leitura 

e escrita do MEM (Movimento da Escola Moderna). Para além deste, apliquei o método das 

28 palavras, essencialmente para alunos com um défice cognitivo ligeiro e moderado, como 

também usei o método sintético analítico. (Anexo V). 

A avaliação das aprendizagens dos alunos obedeceu ao grau de satisfação de cada 

um dos seguintes parâmetros, que determinaram os diferentes níveis de desempenho: 

a)  Dificuldade na aquisição de novos conhecimentos, sua interpretação e aplicação; 

b)  Hábitos e métodos de trabalho; 

c)  Participação nas atividades; 

d)  Interesse pela escola e suas atividades; 

e)  Sociabilidade, solidariedade, interajuda e partilha, no relacionamento com os 

outros; 

f) Evidência de autonomia e responsabilidade; 

g)  Expressão oral e escrita; 

h)  Assiduidade e pontualidade; 

i) Realização dos trabalhos de casa. 

 

Estes parâmetros de avaliação foram dados a conhecer de antemão aos alunos, 

para que percebessem quais eram os objetivos da sua aprendizagem, as competências a 

desenvolver e os caminhos que precisavam de percorrer para serem bem-sucedidos. 

Recorri a diferentes modalidades de avaliação: 

 Diagnóstica, no início de cada unidade didática e sempre que pretendia 

introduzir uma nova aprendizagem. (Apêndice III) 

 Formativa, modalidade por excelência no 1.º CEB, permitia-me obter constante 

feedback da aprendizagem dos alunos e reformular, se necessário, a minha intervenção no 

sentido de ajudar os alunos a aprenderem efetivamente as diferentes noções, conceitos, 

entre outros. Contemplou fichas de avaliação, trabalhos de grupo e individuais. (Anexo I) 

 Sumativa, no final de cada período letivo. (Anexo II) 

 

Dialoguei com cada aluno sobre os resultados das sucessivas avaliações, para 

efeitos de correção ou reforço positivo imediato para a valorização do esforço e progressão 

de cada um. 
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Os alunos do Ensino Especial foram avaliados segundo objetivos pré-definidos com 

os professores do Apoio Especializado, tendo elaborado testes adaptados às suas 

capacidades e ritmos de aprendizagem. 

O meu objetivo primordial foi recuperar todos os alunos, evitando que ficassem para 

trás ou desistissem. Para tal, socorri-me das seguintes estratégias, de uma forma 

sistemática, entre outras: 

 Ensinei os alunos a focar a sua atenção nas ideias principais do texto; 

 Questionei os alunos sobre o seu entendimento do texto, para monitorizar a 

sua compreensão; 

 Relacionei o conhecimento prévio dos alunos com a nova informação; 

 Utilizei reforços positivos com os alunos que apresentavam baixa 

compreensão; 

 Diversifiquei a tipologia de textos; 

 Envolvi os encarregados de educação na motivação e acompanhamento ativo 

nas tarefas de leitura. 

 

2. Escola Básica e Secundária de Santa Maria / Escola do Aeroporto 

(2010/2011) – Ilha de Santa Maria 

  

2.1 Caraterização do meio ambiente 

A ilha de Santa Maria situa-se no extremo sudeste do arquipélago dos Açores, tem 

uma superfície de 97,4 km² e uma população residente de 5 578 habitantes, distribuída 

pelas cinco freguesias que compõem o concelho de Vila do Porto, o único da ilha, e 

localizada a cerca de 100 km a sul da ilha de São Miguel e a cerca de 600 km da ilha das 

Flores, sendo a ilha mais oriental e a mais meridional do arquipélago. O seu formato é 

sensivelmente quadrangular, com um comprimento máximo de cerca de 15,5 quilómetros e 

a única que não tem origem vulcânica. 

Ao contrário das outras ilhas dos Açores, tem um clima mediterrânico, com um Verão 

seco e quente, bem marcado, e um Inverno suave e pouco chuvoso. As temperaturas 

médias do ar oscilam entre os 14 °C e os 22 °C. 

Terá sido a primeira ilha dos Açores a ser avistada, por volta de 1427, pelo 

navegador português Diogo de Silves. Posteriormente, em Fevereiro de 1493, Cristóvão 

Colombo escalou na ilha no regresso da sua primeira viagem à América. 

O maior povoado é Vila do Porto, com 65 % da população residente, à qual está 

ligado o complexo habitacional e cívico que nasceu em torno do aeroporto, restos da 
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estrutura urbana da antiga base aérea americana dos tempos da Segunda Guerra Mundial. 

A habitação tradicional é em alvenaria de pedra, com rebocos pintados de branco, barras 

coloridas em torno das portas e janelas e grandes chaminés cilíndricas, fazendo lembrar as 

casas alentejanas e algarvias. 

O principal pilar de sustentação da economia da ilha é a atividade aeronáutica, com o 

Aeroporto de Santa Maria e o Centro de Controlo Aéreo do Atlântico, uma das maiores e 

mais importantes regiões de informação de voo do mundo. 

 

2.2 Caraterização da escola e dos alunos 

No ano letivo 2010-2011 fui colocada na Escola do Aeroporto, pertencente ao 

Agrupamento Vertical da Escola Básica e Secundária de Santa Maria. Além da escola do 

Aeroporto, engloba as escolas de Vila do Porto, de São Pedro, de Santo Espirito e de 

Almagreira. A Escola do Aeroporto era dotada de boas instalações físicas constituídas por 7 

salas de aula, uma delas vocacionada para as TIC, e um espaço exterior coberto, em terra, 

relva e cimento para a prática desportiva e recreativa. Era frequentada por 76 alunos que 

dispunham de 4 professores no 1.º CEB, 2 professoras no Jardim de Infância e 2 auxiliares 

de ação educativa. 

A sala de aula apresentava boas condições a nível de salubridade e iluminação. Para 

uma melhor compreensão da organização da sala de aula, atentemos à figura que abaixo se 

apresenta (Figura 3).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 – Planta da sala do 1º CEB 
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Foi-me atribuída uma Turma do 3º Ano de Escolaridade do 1.º CEB, com 12 alunos, 

sete rapazes e cinco raparigas, com idades compreendidas entre os sete e os oito anos de 

idade. Deste grupo, 4 alunos eram abrangidos por um Plano de Recuperação. A maioria dos 

alunos manifestava muito empenho e responsabilidade, mostrando serem participativos, 

dinâmicos e respeitadores das regras de sala de aula (Apêndice V). 

Centrando-me na área curricular de Língua Portuguesa, por ser no âmbito das questões 

da leitura que este Relatório se baseia, saliento os seguintes aspetos: 

 4 alunos evidenciavam dificuldades acrescidas em realizar as tarefas de 

compreensão de um texto narrativo, previamente explorado, bem como 

cometiam erros ortográficos frequentes, manifestando sérias dificuldades em 

produzir uma frase simples. Estes alunos exigiam um maior 

acompanhamento ao longo da realização das atividades e tarefas, inerentes a 

todas as áreas curriculares. Para além destes aspetos, revelavam 

dificuldades no âmbito da coordenação dos movimentos, nomeadamente no 

que diz respeito à manipulação do lápis ou da esferográfica. Por isso, 

usufruíam do plano de recuperaçâo; 

 Alguns alunos não respeitavam os sinais de pontuação e evidenciavam 

dificuldade em ler as palavras que integravam os seguintes dígrafos: rr; ss; 

nh; ch; 

 De um modo geral e segundo a avaliação prévia realizada, a maioria dos 

alunos encontrava-se num bom nível de desenvolvimento de competências, 

alusivas à compreensão do texto lido, à redação de palavras, organização e 

produção textual. 

 

2.3 Caraterização da atividade desenvolvida: 

No âmbito da atividade de planificação do processo de ensino/aprendizagem, 

preparei e organizei as minhas atividades letivas de uma forma refletida e partilhada com os 

docentes do 1.º CEB, que permitiu otimizar o processo de aprendizagem dos alunos e criar 

na sala de aula um clima de livre expressão de todos e reforçando o espírito de interajuda e 

de respeito, de uns pelos outros. As planificações mensais de Língua Portuguesa eram 

adaptadas aos alunos que tinham o Plano de Recuperação (Apêndice VI). 

Utilizei estratégias variadas e articulei com os outros docentes a operacionalização 

dos conteúdos e a gestão dos recursos. Sempre que necessário, procedi à correção 

científico-pedagógica e didática da planificação das atividades letivas, de forma diferenciada 

e de acordo com as caraterísticas de cada aluno, tendo em conta os domínios cognitivo e 
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afetivo. A participação ativa, a cooperação e a partilha de responsabilidades foram aspetos 

fundamentais da organização da minha sala de aula, uma vez que os alunos só se podem 

tornar cidadãos participativos, responsáveis e solidários quando têm oportunidade de 

exercitar este tipo de atitudes. 

No que à Língua Portuguesa e à promoção da leitura diz respeito, adotei como 

norma procedimental, aquando da exploração de uma narrativa, a seleção para a leitura, em 

voz alta, dos alunos que revelavam maiores dificuldades neste domínio específico. 

Destaco o tempo de leitura semanal, constante do PCT, assim como a projeção de 

diversas apresentações em PowerPoint, como a história“ O bonequinho de neve” (Anexo 

VI). Os alunos recontavam estas histórias, copiavam e escreviam textos a pares ou 

individualmente e realizavam fichas de trabalho. 

A preparação e organização das atividades letivas privilegiou a utilização de 

metodologias diversas, visando a promoção da autonomia dos alunos e a sua identidade 

individual e cultural. Tive em conta os recursos existentes na escola e na própria sala de 

aula, como por exemplo, os computadores, o acesso à internet, o quadro branco, o quadro 

interativo, a fotocopiadora, a impressora e os dicionários, instrumentos facilitadores e 

motivadores da aprendizagem. 

A realização das atividades letivas foram diversificadas e centraram-se na promoção 

do papel ativo dos alunos, de modo a que eles sentissem a sua corresponsabilidade na 

construção do seu processo de aprendizagem, com ênfase na organização e metodologia 

do trabalho. 

Assumindo o aprender como construção do conhecimento, a escola e o professor 

devem ser capazes de desenvolver nos alunos capacidades, atitudes e comportamentos de 

maior autonomia, conduzindo-os ao sucesso. Para isso, a sala de aula foi organizada de 

modo a que os alunos fossem capazes de encontrar sozinhos os elementos necessários 

para o cumprimento das suas tarefas. A meio do ano letivo, a sala de aula foi organizada em 

forma de U para facilitar a mobilidade e partilha dos diferentes conteúdos: um espaço para a 

leitura, outro para copiar e escrever textos a pares e individualmente e outro para a 

realização de fichas de trabalho. Esta organização curricular permitiu a partilha com os 

alunos do poder da gestão do tempo, do espaço, dos materiais e dos conteúdos, isto é, a 

cooperação na planificação, na avaliação do trabalho e na construção das aprendizagens, 

através das interações de um grupo organizado cooperativamente segundo regras 

democráticas de convivência. 

Alguns dos projetos desenvolvidos na sala de aula partiram dos interesses e 

necessidades manifestadas pelos alunos, outros surgiram por sugestão minha. Cada projeto 
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era planeado pelo grupo de trabalho (grupos de 3 ou 4 elementos). De seguida, registavam 

numa grelha o que iam fazer, quem ia fazer e o quê, como iam recolher a informação 

necessária e quando e como pretendiam apresentar o projeto à turma. Esta grelha tinha 

como finalidade auxiliar o grupo a organizar-se melhor, orientando-os nas suas tarefas e na 

gestão do tempo que despendiam na elaboração do projeto. Esta metodologia era do 

agrado dos alunos, pois participavam de forma interessada e ativa, ficando simultaneamente 

mais familiarizados com os processos de pesquisa e investigação.  

Em relação ao material didático que utilizei, algum foi elaborado por mim e outro era 

o existente na escola. Assim, construíram-se cartazes alusivos aos diferentes temas e áreas 

e/ou interesses dos alunos, elaborava ou fotocopiava fichas adequadas ao treino das 

aprendizagens, com recurso a descargas de jogos de iniciação à leitura, de centros de 

recursos educativos, online.  

Desta forma, penso que utilizei técnicas pedagógicas atualizadas e criativas, 

metodologias e recursos diversificados com abertura à inovação. Ao mesmo tempo, procurei 

facultar aos meus alunos experiências de aprendizagem ativas, significativas, diversificadas 

e integradas.Tive a preocupação de que todos os objetivos programáticos definidos e os 

planos de recuperação adaptados dos alunos fossem cumpridos, embora respeitando os 

ritmos de aprendizagem e valorizando as vivências extra escolares de cada aluno. 

Subsequentemente, são apresentadas e analisadas algumas das atividades 

fomentadas, referentes à área curricular obrigatória de Língua Portuguesa, particularmente 

alusivas à realização de atividades de leitura: 

 

a) Redação de um texto narrativo 

Com o objetivo de proporcionar o fomento de regras, normas e procedimentos 

respeitantes à estrutura, à organização e à coerência textuais, realizei, em conjunto com os 

alunos, a redação de um texto narrativo. Ao longo da redação do texto, no quadro, colocava 

aos alunos as seguintes questões: Era uma vez, quem?; Onde está?; Onde vai?; O que irá 

atrapalhar a vida desta personagem?; De que forma?; Como vou representar o discurso 

direto?; Que sinais de pontuação e auxiliares da escrita irei utilizar?; Quem os vai ajudar? 

Como? Como iremos terminar esta narrativa?; Será necessário fazer, agora, um parágrafo?. 

Esta forma de diálogo interrogativo com os alunos tinha por objetivo a provocação da sua 

participação, a manutenção da atenção e concentração, pois verbalizando contribui para a 

sedimentação da aprendizagem. 

No decurso da presente atividade, notei dificuldades por parte de algumas crianças, 

no que diz respeito à aplicação de determinados sinais de pontuação, bem como à sua 
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colocação. Para ultrapassar estas dificuldades, depois de explicar os diferentes sinais de 

pontuação bem como a sua aplicação, exemplifiquei com os vários tipos de frases 

(afirmativa; exclamativa e interrogativa Fiz notar que a vírgula implica uma pequena pausa 

na leitura e o ponto final uma pausa maior. Como forma de consolidar a aprendizagem dos 

sinais de pontuação e a sua aplicação, desenvolvi a sessão formativa em contexto de sala 

de aula “Oficina de Leitura - Texto literário - Era uma vez um ponto que vivia...” (Anexo VII). 

Surgiram, também, dúvidas relativas à escrita de algumas palavras: «conheceram»; 

«passadeira»; «helicóptero»; «carroça», entre outras. Perante estas dificuldades, expliquei 

que os dígrafos e as sílabas “ss” “s” “ça” e “ce” têm foneticamente o mesmo som, mas 

inseridos em determinadas palavras têm escrita diferente. Propus aos alunos a elaboração 

de listas de palavras pertencentes à mesma família, como: passadeira, passada, passeio, 

passageira; casa, casinha, casota, casario, casarão; caçador, caçadeira, caçado, caçar. O 

recurso a exercícios com aplicação dos verbos conjugados no passado, presente e futuro 

passou a ser frequente na minha sala de aula, para que vissem a diferença da escrita 

conforme o tempo do verbo (conheceram, conhecerão; acabaram, acabarão, entre outros). 

Relativamente à palavra «helicóptero», alguns alunos escreviam conforme falavam 

«helicóptro». Procederam à divisão silábica de «he-li-cóp-te-ro», depois de lhes fazer notar 

que o «p» não podia ficar sozinho e que a palavra tinha cinco sílabas. 

A falta de participação de alguns alunos levou-me a direcionar as questões àquelas 

crianças que permaneciam em silêncio, colocando-os em situação de leitura de textos, com 

mais frequência. 

 

b) Produção de texto em grupo 

As crianças, em grupo, foram chamadas a construir um texto, versando uma temática 

à sua escolha. Para isso, deveriam realizar a planificação do texto, onde teriam que 

organizar o seu discurso numa tabela, que abarcava os seguintes pontos essenciais: 

Tempo; Lugar; Personagens; Momento 1; 2; 3; (…) e conclusão. 

Tomei como referência a organização do trabalho em grupo, as vantagens de os 

alunos poderem trocar ideias, entre si, apontando aquelas que reuniam maior consenso. 

Após a realização da planificação, cumpria-se o momento de redigirem o texto, 

correlacionando as ideias previstas no plano de trabalho, bem como, adicionarem outros 

elementos descritivos do espaço ou da caraterização das personagens. Durante a execução 

do trabalho verifiquei alguns problemas de relacionamento entre as crianças, com 

dificuldades de chegarem a um consenso, relativo à definição das personagens, do espaço 

e de alguns dos acontecimentos da narrativa. Para tentar ultrapassar esta dificuldade, senti 
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necessidade de trabalhar as competências de formação pessoal e social. Neste caso, recorri 

ao seguinte jogo: cada aluno escreveu num papel uma palavra ou uma frase de acordo com 

os gostos ou preferências, do próprio ou de qualquer colega, por exemplo, “Gosto de 

futebol”, “Gosta de flores”, “Adoro gatos”, “Adora cães”, entre outras; de seguida, os papéis 

foram introduzidos num saco; aleatoriamente, cada aluno retirou um papel, leu em voz alta e 

tentou adivinhar a quem se referia o que estava escrito no papel, e assim sucessivamente. 

Esta situação obrigou à interação e aproximação amigável e aprofundando o conhecimento 

uns dos outros. De seguida, aproveitei todas as frases escritas e fizemos uma composição, 

em conjunto. Para além de divertida, esta atividade desencadeou uma participação 

colaborativa e repetida ao longo do ano letivo, facilitadora do trabalho em grupo. 

Após a correção dos textos produzidos, junto das crianças, o representante de cada 

grupo foi chamado a ler o texto, verificando-se falta de entoação, palavras lidas 

silabicamente e ausência de fluidez no decurso da leitura. Contudo, constatei que esta 

tarefa se revelou enriquecedora para as crianças, dando-lhes a oportunidade de se 

corrigirem a si próprios, em situação de trabalho de grupo.  

Com a realização desta tarefa, aprendi que necessitaria de trabalhar não só os 

elementos da língua materna, mas também as competências de formação pessoal e social. 

 

c) O Cantinho da leitura e a aquisição do Cartão de Leitor   

Para a promoção de hábitos de leitura, criámos, na sala de aula, um cantinho 

reservado à leitura de livros. Este espaço seria assim utilizado, aquando do término das 

tarefas por parte dos alunos, e também pelo docente para a realização de dramatizações ou 

exploração de atividades de compreensão do texto lido. Procedemos à catalogação dos 

livros e sugeri a requisição de livros na biblioteca, que, depois de lidos, os poderiam 

apresentar à turma, como sugestões de leitura.  

Constatei que a maioria dos alunos não eram detentores do cartão de leitor. Por isso, 

decidi levar as crianças a visitar a Biblioteca Municipal de Vila do Porto, onde a maioria das 

crianças adquiriram o seu cartão de leitor.  

Ao longo da visita de estudo, as crianças foram chamadas a compreender as 

potencialidades pedagógicas das diferentes salas da biblioteca, a requisitar o seu cartão de 

leitor e conhecer a sua utilidade prática, a compreender o modo como os livros se 

encontravam organizados nas estantes e a conhecer as regras, aquando da utilização dos 

livros. Para além disso, tiveram a oportunidade de requisitar o seu primeiro livro e de ler um 

pouco das suas páginas, na biblioteca. Os critérios de seleção dos livros basearam-se, 

segundo algumas crianças, nas histórias que falavam sobre piratas, princesas, dragões e 
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afins. Ainda durante a visita, a bibliotecária que os acolheu desenvolveu uma ação de 

sensibilização para a importância da realização de práticas de leitura, de forma a valorizar a 

importância dos livros, como forma de propagação de conhecimento. Para além disso, 

anunciou a correlação da leitura com a escrita, aferindo que «um bom leitor poderá ser 

certamente um bom escritor».  

Demonstrei imensa satisfação, pelo facto de termos tido a oportunidade de contar 

com a participação de três encarregados de educação, que se disponibilizaram para narrar 

uma história às crianças, no decurso da visita à biblioteca. A articulação eficaz entre o 

contexto escolar e o familiar é condição necessária para a promoção de hábitos de leitura, 

nas crianças de tenra idade.  

 

d) Benefícios da leitura e realização de atividades de compreensão   

Conjuntamente com os alunos, realizei um levantamento dos benefícios da leitura e 

estimulei a capacidade da sua auto e heteroavaliação, no âmbito da leitura de textos. Para a 

aquisição de competências leitoras, haverá que conhecer os aspetos morfológicos, 

semânticos e sintáticos da língua, respeitando a sua estrutura e a pontuação. Neste âmbito, 

a leitura das crianças foi avaliada tendo em conta os seguintes critérios de aferição: 1) 

Entoação; 2) Fluidez; 3) Velocidade; e 4) Respeito pelos sinais de pontuação. 

Algumas crianças apresentaram dificuldades em dar expressividade ao discurso, 

outras evidenciaram um ritmo de leitura lento e pouco fluido. Por outro lado, verificaram-se 

crianças com uma entoação, fluidez e velocidade bastante satisfatórias, que me levaram a 

colocar às mesmas as seguintes questões: Costumas ler em casa?; Por que razão lês tão 

bem?. As respostas, explicam tudo: «O meu pai costuma contar histórias»; «A minha avó 

gosta que leia para ela»; «a minha mãe é professora e traz-me livros». Parti destes 

testemunhos, não no sentido de diminuir as restantes, mas como exemplos a seguir, no que 

se refere à promoção do hábito de ler no contexto familiar, e não circunscrito ao ambiente 

escolar.   

Foi disponibilizado a cada aluno uma cópia de uma narrativa e referido para que 

prestassem atenção à primeira leitura que iriam ouvir do texto. Após a leitura rápida, 

desrespeitadora da pontuação que o texto englobava, desprovida de entoação e 

desarticulada, pedi às crianças para avaliarem a leitura, consoante os seguintes critérios: 

ritmo (rápido ou lento); entoação, respeito pelos sinais de pontuação e articulação das 

palavras. Algumas crianças foram capazes de identificar algumas gralhas, tais como o 

desrespeito por alguns sinais de pontuação e o ritmo lento. Contudo, outras não 

identificaram quaisquer problemas na realização da leitura.  
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Procedi à análise detalhada da leitura realizada, em conjunto com os alunos, 

evidenciando os critérios fundamentais que apontam para a necessidade de lermos de um 

modo articulado, calmo, entoado e respeitador da pontuação.   

 

e) Elaboração de um texto dramático  

Com base na leitura do texto «Teatro às três pancadas Serafim e Malacueco na 

Corte do Rei Escama», da autoria de António Torrado, as crianças procederam à elaboração 

de um texto dramático (Anexo VIII).  

Dividi a turma em grupos, tendo o cuidado de colocar os alunos com mais 

dificuldades a desenvolver tarefas com alunos que apresentavam um desenvolvimento 

satisfatório. Posteriormente, explanei as regras da produção do texto: escolher uma temática 

de interesse do grupo de trabalho, utilizar a estrutura própria dos textos dramáticos; não 

esquecer de incluir as indicações cénicas, dividir o texto, em atos distintos, indicando as 

personagens que participam em cada ato cénico. 

Após a realização e correção, junto das crianças, dos textos produzidos pelos 

diferentes grupos, fez-se a sua leitura, em voz alta, para toda a turma. Para o efeito, nomeei 

os alunos que apresentavam maiores dificuldades neste domínio, para realizar a leitura do 

texto. Numa fase prévia à leitura, instiguei os alunos nomeados a procederem a uma leitura 

do texto, apenas para o seu grupo de trabalho, com o intuito de os colegas os auxiliarem na 

realização desta tarefa educativa. 

De realçar que, no decurso das leituras dramatizadas, os alunos considerados mais 

inibidos, sobressaíram e surpreenderam os colegas e a mim própria. 

 

f) Leitura e formação de palavras  

Enquanto desenvolvia a atividade de redação e dramatização de textos, planifiquei 

uma tarefa diferenciada para as quatro crianças, abrangidas pelo plano de recuperação.   

Esta tarefa educativa assentava no seguinte: as crianças teriam de construir e ler um 

conjunto de palavras, a partir da junção das suas sílabas repartidas e colocá-las, de entre 

um conjunto de imagens, próxima da imagem correspondente. Ora, as crianças não 

apresentaram grandes dificuldades na realização da tarefa proposta e constatei que foram 

capazes de agrupar as sílabas para a formação da palavra, lê-la, embora silabicamente, e 

de colocá-la junto à sua imagem correspondente.  

As imagens proporcionam à criança uma primeira leitura global, sempre associada a 

uma palavra escrita, logo, a criança visualiza o objeto nas suas três formas de 
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representação. A isto chamamos também leitura, ou seja, a criança compreende a relação e 

a associação entre a imagem, a palavra escrita e o seu significado.  

 

Em forma de síntese do trabalho realizado com os alunos, propus-lhes que 

elaborassem um painel sobre as vantagens que os hábitos de leitura proporcionam: (este 

painel ficou exposto na sala de aula, durante as aulas de Língua Portuguesa) 

Ler permite: 

1) Ampliar o conhecimento geral; 

2) Enriquecer o vocabulário; 

3) Facilitar a escrita; 

4) Simplificar a compreensão das coisas; 

5) Estimular a criatividade; 

6) Soltar a imaginação; 

7) Melhorar a comunicação com os outros. 

 

A avaliação dos alunos foi efetuada segundo os pressupostos definidos pela EB1/JI 

de Aeroporto, utilizando instrumentos adequados ao estádio de desenvolvimento da 

aprendizagem dos alunos. 

Iniciei o ano com a avaliação diagnóstica para determinar o nível de desempenho e 

de conhecimentos dos alunos, permitindo implementar estratégias de trabalho adequadas, 

que disponibilizou informações importantes para o Projeto Curricular de Turma. 

Com a avaliação formativa, a mais importante, pretendi melhorar o processo de 

ensino-aprendizagem, recolhendo informações sobre o desenvolvimento do aluno, 

permitindo detetar as necessidades gerais e específicas, reajustando o projeto curricular de 

turma. Para tal, socorri-me do texto literário “Era uma vez uma borracha…” (Anexo IX). A 

avaliação contínua baseou-se na observação e análise de registos diversificados, nas 

avaliações específicas das atividades individuais e nos comportamentos demonstrados. 

Utilizei grelhas de observação (que contém a avaliação da leitura), trabalhos individuais ou 

em grupo, organização e registos dos cadernos diários, a participação oral, os registos de 

comportamento, a grelha de verificação dos trabalhos de casa, assiduidade e intervenção do 

aluno nas matérias trabalhadas na sala de aula. Partindo desta avaliação, foi possível refletir 

sobre as estratégias a seguir, no sentido da progressão das aprendizagens a desenvolver 

na turma. 
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A avaliação sumativa consistiu na avaliação global sobre o desenvolvimento das 

aprendizagens e das competências de cada aluno, em cada área curricular, através de uma 

avaliação escrita, no final de cada período letivo. 

Senti necessidade de produzir alguns instrumentos de avaliação de acordo com os 

objetivos de ensino-aprendizagem articulados com a planificação traçada, tendo em conta 

uma perspetiva integrada dos conhecimentos. Foi fundamental diferenciar os instrumentos 

de avaliação de acordo com o nível de aprendizagem dos alunos, nomeadamente testes 

diferenciados e adaptados à turma. 

Outros elementos, como a atenção, o empenho, o interesse, a pontualidade, a 

colaboração com os colegas, o respeito pelos outros, a iniciativa, a capacidade de 

comunicação oral e escrita, a criatividade e o progresso realizado foram considerados como 

parte indispensável de modo a obter dados para uma avaliação mais criteriosa. 

Os quatro alunos sujeitos a um Plano de Recuperação, desenvolveram-no na sala de 

aula, com apoio pedagógico muito próximo. A metodologia utilizada baseou-se numa 

organização do tempo necessário à execução das suas atividades e no recurso a suportes 

visuais. Revelaram dificuldade na mecanização dos processos da leitura e da escrita. Assim, 

praticou-se a leitura e escrita de palavras, utilizando frases e textos simples, fichas de 

trabalho com exercícios de divisão silábica, ordenação de frases, utilizando palavras móveis 

e frases com lacunas (substituindo desenhos por palavras), legendagem de figuras, ditados 

de palavras, ficheiros de leitura e de ortografia, leitura e interpretação oral de pequenos 

textos, elaborados pelos próprios alunos, procedendo à correção dos mesmos, em conjunto.  

No fim do ano letivo estes alunos revelaram progressos significativos na área 

curricular de Língua Portuguesa, manifestando maior confiança e segurança na leitura e 

escrita. No entanto, para que estes resultados fossem possíveis foi necessário contactar 

diversas vezes com os encarregados de educação. Assim, foi-lhes pedida colaboração nos 

trabalhos de casa, e foi referida a importância do diálogo diário sobre as atividades 

escolares desenvolvidas na escola. O pedido feito aos encarregados de educação no apoio 

dos trabalhos de casa, foi aceite e profícuo. 

Preparei em conjunto com os meus alunos, colegas, auxiliares e encarregados de 

educação desfiles, convívios desportivos, feiras de livro, visitas de estudo, participação no 

Jornal Escolar e angariação de patrocínios para a realização das atividades. Estas 

atividades são boas oportunidades para melhor conhecermos os nossos alunos, num 

contexto fora da sala de aula, e constituíam um bom pretexto para a prática da comunicação 

oral, através dos relatos orais que lhes solicitava, nas aulas seguintes. 
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Participei em todas as atividades propostas no Plano Anual de Atividades, 

destacando, apenas, as que mais contribuíram para a motivação da leitura:  

- 14 de Outubro “Dia Mundial da Alimentação”- Foi realizado no Hotel de Santa 

Maria, que forneceu um almoço de esparguete com carne picada, uma sopa, água e salada 

de frutas (menu escolhido pelos alunos), e serviu de base para a sensibilização dos alunos 

para os benefícios de uma alimentação saudável. No dia anterior à visita, pedi-lhes que 

fizessem uma apresentação apelativa do menu, escrevendo, reescrevendo, lendo e relendo 

o mesmo. No dia seguinte a esta visita de estudo, os alunos procederam à construção da 

roda dos alimentos na sala de aula. 

-10 de Dezembro “Festa de Natal”- realizou-se no Clube Asas e contou com toda 

a comunidade educativa. Foram apresentadas dramatizações e entoação de canções em 

português e inglês. Para finalizar, um grupo de encarregados de educação preparou uma 

pequena peça de teatro (surpresa para os alunos). Esta atividade foi o tema central do 

jornal trimestral “Notícias da Nossa Escola”, com textos dos alunos e estruturados sob a 

minha orientação. 

- 17 de Junho – Visita ao “Clube Naval” - com dramatização de histórias e 

fantoches, por parte dos alunos; 

- 27 de Junho - “Feira do Livro”.  Dinamização de uma Feira do Livro, com a 

duração de uma semana, permitindo a exploração de novos livros. 

 

Realizei reuniões trimestrais com os pais dos alunos e encontros informais e 

individualizados, sempre que se verificou a necessidade de troca de informações sobre a 

evolução da aprendizagem dos seus filhos. Cabe ao professor e à escola dinamizar a 

cooperação parental no desenvolvimento das aprendizagens e, particularmente, na 

promoção de hábitos de leitura. 

 

3. Escola Básica e Integrada da Horta (2014/2015) – Ilha do Faial 

 

3.1 Caraterização do meio ambiente 

A ilha do Faial situa-se no extremo ocidental do Grupo Central do arquipélago dos 

Açores, separada da ilha do Pico por um estreito braço de mar com 8,3 km de largura, 

conhecido por canal do Faial. A ilha tem a forma aproximada de um pentágono irregular, 

com 21 km de comprimento no sentido leste-oeste e uma largura máxima de 14 km, a que 

corresponde uma área de 172,43 km². Tem uma densidade populacional de 86,96 hab./km² 

com uma  população residente  de 15 063 habitantes, a maioria dos quais na Horta, cidade 
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onde se localiza o parlamento açoriano e sede do único concelho da ilha. O clima é 

temperado oceânico, com temperaturas médias anuais do ar que oscilam entre os 13 °C no 

Inverno e os 25 °C no Verão, com frequentes vendavais e uma humidade relativa média do 

ar acima dos 79%. 

A ilha é servida pelo Aeroporto da Horta, com ligações aéreas regulares para as 

restantes ilhas e para o exterior do arquipélago. O Porto da Horta foi um importante 

entreposto nas ligações marítimas e aéreas (hidroaviões) e por cabo submarino no Atlântico 

Norte, mantendo uma atividade relevante como porto comercial e local de escala de iates 

nas travessias entre o continente americano e a Europa. 

A ilha do Faial tem um setor primário forte na área da agropecuária e em que a área 

agrícola ocupa 28% da área total da ilha. O cultivo é praticado em pequenas explorações, 

destacando-se as culturas forrageiras, a horta familiar, as culturas de citrinos, bananas, trigo 

e milho. Na pecuária, destaca-se a criação de gado suíno e bovino. A atividade piscatória, 

nomeadamente a pesca do atum, é outro pilar importante na sua subsistência. Apresenta 

uma baixa densidade florestal, de 14,1%, que corresponde a uma área florestal de 645 ha, 

salientando-se a faia-das-ilhas, cedros-do-mato, zimbros e fetos. 

Quanto ao sector secundário, é de referir uma moderna indústria de lacticínios e de 

carnes de muita boa qualidade. 

No sector terciário, o turismo é a atividade económica de maior importância na ilha, 

que resulta fundamentalmente do movimento gerado pela passagem dos veleiros e 

cruzeiros que atravessam o Atlântico Norte e do turismo sazonal às ilhas. As principais 

atividades e atrações turísticas que se podem encontrar no concelho consiste no hipismo, 

desportos náuticos, excursões de observação de cetáceos (baleias, cachalotes e golfinhos), 

mergulho e fotografia subaquática, bem como passeios pedestres e marítimos. 

 

3.2 Caraterização da escola e dos alunos 

O Agrupamento Vertical Escola Básica Integrada da Horta é uma escola de média 

dimensão, com cerca de 450 alunos, que integra os departamentos do Pré-Escolar, do 

1.ºCEB, incluindo turmas DOV (Despiste e Orientação Vocacional), TPCA (Turmas de 

Projeto Curricular Adaptado) e Ensino Ocupacional UNECA (Unidade Especializada com  

Currículo Adaptado), do 2.º CEB, do Ensino Especial, de Educação Física, de Psicologia, do 

Ensino Artístico e Conservatório de Musica. 

Os recursos humanos contam com 6 educadoras no Jardim de Infância, 9 

professores no 1º CEB, 14 no 2.º CEB, 7 no Ensino Especial, 2 psicólogos, 16 Auxiliares de 

Ação Educativa e 1 Informático. 
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O edifício sede do Agrupamento, de 3 pisos, dispõe de 41 salas de aula, refeitório, 

reprografia, papelaria, auditório e biblioteca, com um grande espaço exterior para atividades 

recreativas. Para as aulas de Educação Física e desporto, utiliza um pavilhão 

gimnodesportivo externo, contíguo. 

A Biblioteca Escolar tem por objetivo apoiar e incentivar o desenvolvimento da 

investigação/pesquisa e do conhecimento nas diversas áreas do saber. Assim, todos os 

recursos pedagógicos que aí se encontram constituem importantes materiais de apoio e 

complemento às atividades educativas. A Biblioteca dispõe de um regulamento, cujo 

objetivo é acautelar o interesse comum de todos os utilizadores, preservando o seu acervo 

documental e permitindo que este espaço execute as suas funções de forma eficiente. No 

âmbito do Projeto Educativo de Escola, a Biblioteca, em parceria com as diversas estruturas 

escolares, assume um papel extremamente importante na promoção das diferentes 

literacias. Como espaço de excelência para a promoção da leitura recreativa, Ramos (2015), 

considera uma competência fundamental para o desenvolvimento de literacias necessárias 

na sociedade do conhecimento, o seu plano anual de atividades promove e agrega um 

conjunto de iniciativas que têm como principal objetivo incutir nos alunos o prazer de ler. 

Foi-me atribuída uma turma do 1.º ano de escolaridade da Escola Básica Integrada 

da Horta com 8 alunos, 2 raparigas e 6 rapazes, com idades compreendidas entre os 7 e os 

11 anos, sendo a média de 9 anos. Todos os alunos tinham um projeto curricular adaptado e 

as suas aprendizagens académicas situavam-se ao nível do 1.º ano de escolaridade, com 

défices cognitivo ligeiro a moderado (Apêndice VII) 

Todos os alunos estão caraterizados segundo as normas definidas pela CIF-CJ 

(Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde - Crianças e Jovens), 

desenvolvem a sua atividade no âmbito do que está preconizado nos seus Projetos 

Educativos Individuais (PEI). 

Para as dificuldades apresentadas pelos alunos contribuíam algumas patologias 

subjacentes, como a epilepsia e perturbações do humor com consequentes desequilíbrios 

emocionais. 

 

3.3 Caraterização da atividade desenvolvida: 

Por ser detentora de formação especializada em Ensino Especial, foi-me atribuída 

uma Turma TPCA (Turma de Projeto Curricular Adaptado), exercendo funções de Apoio 

Especializado a alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE). 

Conjuntamente com a professora titular da turma, elaborei um Projeto Educativo que 

consistia em:  
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a) Fundamentação do Projeto de Turma-Os princípios orientadores que nos regem, 

decorrem da filosofia educativa definida pelo Governo Regional dos Açores no 

DLR nº 15/2006/A de 7 de Abril, optando por um modelo de escola inclusiva, 

consistente com os objetivos da Declaração de Salamanca (Apêndice VII): 

 Proporcionar a todos a igualdade de oportunidades no acesso e sucesso 

educativo adotando o preconizado pela Classificação Internacional da 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, num sentido mais dinâmico, interativo 

e multidimensional.  

 Promover o trabalho em equipa dos professores e técnicos. 

 Centrar a ação educativa na aprendizagem dos alunos. 

 Promover a coordenação do processo de ensino (inter-relação e interação 

entre os vários saberes/áreas do desenvolvimento). 

 Estabelecer uma linha de atuação comum dos professores e técnicos da 

turma em todos os domínios da sua ação perante os alunos. 

 Facilitar a articulação das estratégias de ensino promotoras de 

desenvolvimento. 

 Adequar as estratégias de ensino às caraterísticas dos alunos explorando as 

suas motivações e interesses. 

 

b) Horário da Turma 

Os alunos frequentam a Escola durante 32 tempos letivos de 45 minutos, sendo a 

carga horária distribuída pelas seguintes disciplinas: 

TURMA Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

9.00 – 9.45 
Expressão musical 

e dramática 
Português Estudo do meio Matemática Português 

9.45 – 10.30 Português Educação Física Inglês Matemática Português 

10.50 –11. 35 Português Matemática Português Educação Física Matemática 

11.35 – 12.20 Inglês Matemática Português Estudo do meio Matemática 

13:45-14:30 Matemática Estudo do meio Matemática Português Expressão Plástica 

14:30-15:15 Educação Física Estudo do meio Matemática Português Expressão Plástica 

15:30-16:15 Estudo do meio Cidadania    

                      Horas em que a turma tem uma professora de apoio do NEE. 

Figura n.º 4 - Horário da Turma do 1.º ano, EBI da Horta 
Fonte: Retirado do Projeto Curricular de Turma Adaptado (TPCA) (Apêndice VII) 

 

c) Metas por áreas curriculares  

As metas Curriculares são as definidas no seu PEI (Projeto Educativo Individual). 

(Apêndice VIII) 
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    No final do ano letivo, pretendia que os alunos tivessem atingido as metas e 

respetivos descritores de desempenho. Importa referir que os alunos necessitaram de 

estratégias pedagógicas e organizativas específicas para adquirirem e aplicarem os 

conhecimentos consagrados no programa e metas curriculares de Português. Assim 

sendo, o processo de ensino-aprendizagem foi ao encontro das especificidades dos alunos, 

de forma a contribuir para o seu sucesso educativo. 

 

d)  Estratégias, Metodologias de Ensino e Adequações no processo de Avaliação 

O Conselho de Turma, tendo em conta a caraterização da turma, definiu as 

metodologias de ensino a privilegiar, ao longo do ano, para as várias áreas curriculares, 

bem como as adequações a efetuar no processo de avaliação dos alunos. 

Na área de Português desenvolvi a comunicação oral e escrita, leitura, compreensão 

e interpretação de dados/enunciados, recolha e organização da informação, domínio do 

vocabulário fundamental, ortografia e retenção da informação. Desenvolvi exercícios que 

promoviam o desenvolvimento da atenção e da concentração dos alunos. Dei um apoio 

mais individualizado aos alunos com maiores dificuldades. Tive como propósito promover 

nos alunos métodos de estudo, de trabalho e de organização, bem como desenvolver a 

autonomia na realização das suas próprias aprendizagens. Elaborei materiais específicos 

que ajudaram os alunos a superarem as suas dificuldades.  

Nos alunos com maiores dificuldades de aprendizagem, usei o método das 28 

palavras, partindo da palavra, decompondo-a em sílabas e letras até chegar ao alfabeto. O 

aluno começa por brincar com as palavras, redescobre outras palavras, faz recortes e 

coloca a palavra na imagem e vice-versa, para uma melhor memorização (visual). 

Nos outros alunos usei o método analítico e sintático, partindo do alfabeto, vogais, 

fonema/grafema, sílabas e palavras até à construção de frases. 

Como motivação e facilitação da aprendizagem da leitura, usei a estratégia de 

aprender a brincar através do “Jogo do Caça Letras e Palavras (Anexo XII). 

A par destas, outras estratégias de motivação e aprendizagem da leitura, revelaram-

se bastante eficazes, a saber: leitura de textos em voz alta; conto de histórias através de 

ficheiros áudio e apresentações em PowerPoint, e posterior reconto; recortes e colagem de 

imagens em folhas de cartolina com associação as palavras. 

 

e) Avaliação dos alunos 

Para estes alunos, abrangidos pela medida educativa Currículo Específico Individual 

(CEI), não estavam sujeitos ao processo de avaliação caraterístico do Regime Educativo 
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Comum (Currículo Regular), os critérios específicos de avaliação encontram-se definidos no 

respetivo Projeto Educativo Individual. 

Depois da avaliação diagnóstica, proporcionei situações de auto e heteroavaliação e 

valorizei a participação oral (Anexo X). 

Trimestralmente, foi elaborada uma síntese descritiva que contemplava as 

competências desenvolvidas em cada área curricular (Anexo XI). No final do ano letivo, foi 

elaborado um relatório circunstanciado de acompanhamento do projeto educativo individual, 

indicando se existia interesse na continuação do aluno no regime educativo especial e 

propondo as alterações consideradas necessárias ao projeto (Apêndice IX). 

Na sequência da aplicação das diversas modalidades de avaliação, e de acordo com 

os resultados obtidos, determinaram as estratégias / metodologias de ensino mais 

adequadas e a cada conselho de turma coube a responsabilidade de adequar, adaptar a 

planificação à turma / alunos em concreto, diversificando e ajustando os métodos e técnicas 

de ensino e até de avaliação. Sugeriu-se, acima de tudo, um ensino ativo, promotor do 

desenvolvimento e integração de novas metas, nunca perdendo de vista o sucesso 

educativo e o necessário bem-estar, não só em termos físicos, mas também de saber estar 

em comunidade educativa, na promoção dos valores mais básicos da cidadania. 

Assim, a avaliação da adequação do projeto da Turma foi reflexo dos resultados 

apresentados pelos alunos nos seus registos de avaliação de acordo com as suas medidas 

educativas do regime educativo especial, bem como analisadas e avaliadas, nos relatórios 

circunstanciados de acompanhamento do PEI, onde se propôs o devido encaminhamento 

para o ano subsequente (Apêndice X). 

 

4. Escola Básica e Secundária da Madalena (2015/2016) – Ilha do Pico 

 

4.1 Caraterização do meio ambiente 

Madalena é uma vila da Ilha do Pico, Região Autónoma dos Açores, com cerca de 

2500 habitantes. É sede de um município com 149,08 km² de área e 6049 habitantes. Este 

concelho, situado no extremo ocidental da ilha do Pico, é constituído por seis freguesias: 

Bandeiras, Candelária, Criação Velha, Madalena, São Caetano e São Mateus. Tem uma 

posição geográfica excelente, pois localiza-se mesmo em frente à ilha do Faial e à cidade da 

Horta. A distância entre a vila da Madalena e a cidade da Horta é somente de 8,3 

quilómetros. Este facto contribuiu para que este canal de mar se tenha transformado num 

dos principais eixos de comunicação entre as ilhas do Pico, Faial e S. Jorge. 
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De terrenos muito férteis, este concelho é detentor de uma forte capacidade agrícola, 

bem como, a pecuária e a silvicultura em associação com uma abundante e variada 

cobertura florestal, não só de pinheiro bravo, mas também de enormes florestas endémicas 

de criptoméria. 

A vitivinicultura produz vinhos de elevada qualidade, alguns detentores de Vinho de 

Qualidade Produzido em Região Demarcada (VQPRD), como é o caso do vinho Lagido e do 

vinho Czar, a par dos vinhos Terra de Lava, Basalto e Curral Atlântis, comercializados pela 

Adega Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico. Para a produção das vinhas, e devido às 

inclemente ação do mar, levou à criação dessa paisagem única no mundo: centenas de 

quilómetros de muros de pedra preta de origem vulcânica para proteção dos vinhedos, os 

chamados “currais”, parcelas de terreno geralmente de pequena dimensão separadas por 

“canadas”, caminhos simples que permitem a deslocação entre as parcelas. Esta divisão 

dos terrenos, constituindo particular e peculiar paisagem, foi considerada, em 2004, 

Património da Humanidade pela UNESCO, criando-se assim a Paisagem da Cultura da 

Vinha da Ilha do Pico. 

A riqueza gerada a partir da produção dos vinhos fez enriquecer algumas famílias 

tradicionais da ilha do Pico e mesmo da ilha do Faial, detentoras de apreciáveis latifúndios. 

Além dessas famílias tradicionais nasceu uma miríade de pequenos e médios detentores de 

terras. Essa riqueza levou à construção de aparatosos solares que são, só por si, uma 

demonstração da riqueza gerada. Um dos solares exemplificativos deste acontecimento é o 

Solar dos Salemas, local onde foi rodada a série televisiva de Mau Tempo no Canal, com 

base na obra homónima de Vitorino Nemésio. 

Com a mecanização e com o desbravamento de terras, principalmente em altitude, 

surgem novas parcelas de terreno de pastagem onde se procede à criação de gado, 

principalmente bovino. Esta produção pecuária tem-se transformado numa importante base 

de sustento para muitas famílias do concelho. Faz-se a produção de carne, de leite, e 

produz-se queijo de elevada qualidade que é exportado para o exterior do arquipélago. Na 

ilha do Pico surgiram unidades familiares de produção de pequena dimensão que 

processam o leite de forma a fabricar o típico Queijo da Ilha do Pico. 

Relativamente à pesca, tem um cariz mais industrial e exportação de pescado para a 

Europa continental é uma importante fonte de receita. 

Com o evoluir dos tempos, a sociedade moderna trouxe outras atividades que 

contribuíram para o desenvolvimento do concelho da Madalena, como é o caso do turismo, 

do comércio e serviços. 
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A fantástica paisagem que se encontra nesta ilha, seja devido à Montanha do Pico 

que, do cimo dos seus 2351 metros acima do nível médio do mar, é o ponto mais alto de 

Portugal. A beleza natural deste concelho, encontra-se diretamente associada a um 

ambiente ainda pouco maculado pela ação do homem. Apresenta-se calmo, exótico e com 

uma autenticidade difícil de igualar. Este facto tem levado ao nascimento de um turismo 

fortemente relacionado com a natureza, seja ligado à terra ou ao mar, como o mergulho, os 

passeios de barco e a observação de cetáceos. 

 

4.2 Caraterização da escola e dos alunos 

Fui colocada no Agrupamento da Escola Básica e Secundária da Madalena, para 

exercer funções na escola da Criação Velha, localizada a 5 km da sede do concelho, onde 

funcionavam duas turmas do ensino Pré-Escolar e duas turmas do 1.º CEB, dispondo de 

boas instalações e equipamento escolar, com cinco salas de aula, cantina e um espaço 

exterior com um piso sintético adaptado às atividades física e recreativas das crianças. 

Os recursos humanos da EB1/JI da Criação Velha eram constituídos por duas 

educadoras de Jardim de Infância, duas professoras do 1.º CEB, uma professora de Apoio 

Educativo e uma professora especializada em Ensino Especial. Relativamente ao pessoal 

não docente, dispunha de três auxiliares de ação educativa. 

Era frequentada por 67 alunos, trinta e sete do ensino pré-escolar e trinta do 1.º 

CEB, provenientes de uma classe social média/baixa, muitos deles institucionalizados na 

casa de acolhimento “Obra de Maria Clara”, de natureza religiosa. Trata-se de alunos 

retirados aos pais por diversos motivos, como violência doméstica, abuso sexual de 

menores, alcoolismo crónico ou abandono, com consequente falta de afetividade e com 

reflexo nas suas atitudes e comportamentos. 

O Conselho Executivo do Agrupamento Escolar havia identificado e selecionado um 

conjunto de 8 alunos, 5 rapazes e 3 raparigas, com seis anos de idade, do 1.º ano de 

escolaridade que apresentavam um défice cognitivo e de desenvolvimento acentuado e 

similar, e entendeu que tinha como causa a sua dificuldade de expressão e comunicação, e 

consequente défice de compreensão oral, com um vocabulário muito escasso, repercutindo-

se na aprendizagem das outras áreas disciplinares. Face ao problema constatado, decidiu 

constituir uma turma complementar específica (ninho6) para estes alunos com o mesmo tipo 

                                                
6
 Enquadrada no modelo Fénix, é uma turma de pequena dimensão, na qual são temporariamente integrados os alunos que 

necessitam de um apoio mais individualizado para conseguir superar dificuldades e recuperar aprendizagens (promoção ao 
sucesso educativo). Os ninhos funcionam no mesmo tempo letivo do que a turma de origem, permitindo não sobrecarregar os 
alunos com tempos extra de apoio educativo. Assim que o nível de desempenho esperado é atingido, os alunos regressam à 
sua turma de origem. 
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de dificuldade de aprendizagem, para o ensino/aprendizagem da Língua Portuguesa, com 

os seguintes objetivos: 

a) Identificar os métodos/atividades/estratégias de ensino-aprendizagem a utilizar, 

para melhorar a expressão, comunicação e compreensão oral dos alunos; 

b) Despertar o gosto e o interesse dos alunos pela leitura; 

c) Criar hábitos de leitura; 

d) Enriquecer o vocabulário dos alunos; 

e) Fomentar parcerias educativas com os encarregados de educação. 

 

Tendo sido colocada no grupo de recrutamento do Ensino Especial do 1.º CEB 

(Grupo 111), mas também com qualificação profissional para o grupo de recrutamento do 1.º 

CEB (110), o Conselho Executivo do Agrupamento lançou-me o desafio de assumir a 

responsabilidade pela turma referida, que aceitei. 

 

4.3 Caraterização da atividade desenvolvida 

Este grupo de 8 alunos revelava dificuldades na articulação correta das palavras, na 

identificação, pelo reconto oral, de acontecimentos de uma narrativa, possuía vocabulário 

muito escasso e não manifestava qualquer interesse pela exploração de um livro. No sentido 

de inverter esta situação, comecei por fazer uma planificação curricular com ênfase no 

domínio da linguagem oral, para melhorar a expressão e comunicação destas crianças 

(Apêndice XI). 

Organizei a sala de aula em diferentes áreas de atividades com funcionalidades 

distintas, mas complementares. A saber:  

 área da Biblioteca, reservada à leitura de livros e à sua manipulação, por 

parte das crianças; 

 área dos jogos, destinada à realização de jogos de construção, com o recurso 

a legos, onde as crianças poderiam construir figuras, individualmente, ou em 

conjunto com os seus pares; 

 área da casinha, onde as crianças tinham a oportunidade de assumir 

diferentes papéis «faz de conta», relacionada com a expressão dramática, 

onde colocámos uma mesa redonda e bancos, um armário, utensílios de 

cozinha, adereços; 

 área da manta, na qual se procedia, todas as manhãs, à realização rotineira 

do acolhimento (as crianças narravam as novidades do quotidiano, as 

experiências vividas nos dias anteriores, cantavam algumas canções e 
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procediam ao preenchimento do quadro do tempo e das presenças); 

 área das mesas, referente à concretização de trabalhos manuais em grupo 

(recorte, pintura e colagem) e à realização de grafismos ou de desenhos, que 

implicavam a utilização de letras, sílabas, palavras e frases curtas.  

 

No início da aula, procedia à organização e execução das atividades orientadas e, 

posteriormente, era dada a liberdade às crianças para escolherem as tarefas que queriam 

realizar, nos diferentes cantos da sala de atividades. 

Utilizei as seguintes atividades/estratégias, tendo como finalidade a motivação para a 

leitura, a melhoria da comunicação e expressão oral: 

 

a) «A raposa e o corvo» 

Desenvolvi uma atividade de expressão dramática, com recurso a fantoches, 

recriada a partir da obra teatral “A raposa e o corvo”, de António Torrado (Anexo XIII). É uma 

peça, onde o humor é a marca predominante e recupera personagens que fazem parte do 

imaginário infantil. Aproveitando o interesse manifestado por parte das crianças, pedi às 

mesmas que recontassem a história, usando os fantoches, na medida em que a 

dramatização de histórias, conhecidas ou inventadas, constituem verdadeiras ocasiões para 

as crianças desenvolverem a sua imaginação, a linguagem verbal e não verbal.  

Concretamente, passo a apresentar as diferentes fases da concretização desta 

tarefa educativa:  

 Depois de lermos, em conjunto, a peça teatral, procedemos à montagem do 

fantocheiro, apresentação e explicação do manuseamento dos fantoches e deu-se início à 

realização da dramatização da história. Numa fase inicial, a narrativa foi dramatizada por 

mim a título exemplificativo e de chamada de atenção para as crianças terem o cuidado em 

evidenciar um timbre de voz e uma entoação para cada personagem. Após a conclusão 

deste processo, as crianças tiveram a oportunidade de dramatizar a história, em pequenos 

grupos, utilizando o fantocheiro, criado por eles próprios. Em consequência, foi notório o 

envolvimento de toda a turma e a vontade em querer participar. Foi uma atividade 

gratificante pelo entusiamo demonstrado pelas crianças com os fantoches, iniciando um 

processo de diálogo com os mesmos e encarnando a personagem com afinco.  

 

b) «Ser feliz» 

Propus aos alunos a criação de uma história, intitulada “Ser feliz”, baseada no livro 

com o mesmo nome, da autoria de Sophia de Mello Breyner Andresen. A atividade 
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assentava na identificação das letras, na capacidade de construção de frases e na divisão 

das palavras em sílabas, por parte das crianças.  

Assim sendo, redigi no quadro a frase incompleta “Ser feliz é…”. Pedi aos alunos 

para completarem a frase com o que entendiam “ser feliz”, sendo o  resultado apresentado 

em PowerPoint (Anexo XIV). Procedemos depois à sua leitura, à identificação das 

consoantes e das vogais que compunham as frases e à divisão silábica de cada palavra.  

 

c) «O Livro Ativo» 

De forma a celebrar o dia do livro, criámos o cantinho da biblioteca, com suportes de 

leitura diversos, tais como, livros, jornais, revistas, folhetos publicitários de supermercados, 

entre outros. Elaborámos um conjunto de marcadores, de forma a catalogar os livros por 

ordem de assunto.  

Com o recurso a uma apresentação em PowerPoint, narrei às crianças uma história, 

intitulada «O Livro Ativo» (Anexo XV), uma vez que as histórias lidas ou contadas pelo 

professor, recontadas e inventadas pelas crianças, suscitam o desejo de aprender a ler. À 

medida que ia lendo, tive o cuidado de mostrar as ilustrações correspondentes, entoar o 

discurso, conferindo à leitura a expressividade exigida pela pontuação.  

Verifiquei ter despertado o interesse dos alunos pelos livros, e a expressividade da 

leitura captou a sua atenção, que se evidenciou pelo facto de as crianças terem solicitado 

para que procedesse, novamente, à narração da história. A título ilustrativo, refiro as 

seguintes frases proferidas por algumas crianças: «Professora, esta história é muita fixe! 

Podes contar outra vez?», «Os livros fazem bem aos meninos!». 

 

d) «Visita de estudo a uma Editora Gráfica» 

Com esta visita, pretendi transmitir às crianças a ideia de que ler é divertido e que 

nos dá a possibilidade de “viajar” por lugares nunca visitados e para tomarem conhecimento 

dos processos inerentes à construção de um livro. Perante as explicações técnicas que os 

funcionários iam dando, as crianças mostraram um enorme interesse, colocando questões, 

tais como, «Como se chama a parte da frente do livro?»; «E a parte de trás?»; «Como se 

juntam estas folhas todas para se formar o livro?». 

Depois da visita de estudo, em contexto de sala de aula, a curiosidade e interesse 

pela leitura continuou, como se pode aferir pelos comentários que as crianças proferiram, 

tais como, «Professora, afinal, ler é muito divertido!», «Gostei muito da visita», «A minha 

mãe já me tinha dito que os livros têm capa e contracapa», «Não sabia que eram precisas 

aquelas máquinas todas para fazer um livro», entre outros. 
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Pedi às crianças para recontarem alguns dos acontecimentos da narrativa explorada, 

intitulada «O Livro Ativo» e verifiquei que tinham muito a dizer acerca da história narrada, 

bem como sobre a visita de estudo realizada.  

A exploração desta narrativa, coadjuvada pela realização da visita de estudo, 

possibilitou às crianças a aquisição de conhecimento e compromisso com as atividades. Por 

isso, sinto que esta atividade contribuiu para o fomento do gosto pela leitura.  

 

e) «O contacto direto com os livros» 

Procedi, juntamente com os alunos, à exploração de um conjunto de livros, de 

diversos tamanhos e formatos, incluídos na área da biblioteca. Abordei as regras a ter em 

conta no manuseamento dos livros, para que não se estragassem: não dobrar, vincar ou 

rasgar as suas páginas. As crianças selecionaram aqueles que chamavam mais a  atenção, 

quer pelo tamanho que apresentavam ou pelas ilustrações das suas capas, e procederam à 

narração de uma história. 

De notar o entusiasmo que os alunos demonstraram no manuseamento dos livros e 

verifiquei que uma criança preferiu explorar um dicionário, revelando conhecimento da sua 

funcionalidade prática, na medida em que reportou que iria procurar palavras. 

Ao longo da realização desta tarefa educativa, registei os seguintes comentários, por 

parte das crianças: «Este livro é tão lindo!»; «Gosto tanto desta capa deste livro»; 

«Professora, conta-me esta história!»; «Professora, eu gosto deste livro»; «Professora, dá-

me esse livro».  

Pode-se aferir que esta atividade contribuiu para fomentar nas crianças, 

comportamentos indutores do gosto pela leitura, apresentando-lhes diferentes livros, com 

funcionalidades distintas, não descurando, o fator apelativo.  

 

f) «A História dos Três Porquinhos» 

Propus-me a narrar às crianças uma história tradicional, intitulada «Os Três 

Porquinhos», de Joseph Jacobs (Anexo XVI), de forma a não só fomentar competências 

linguísticas nas crianças, mas também a desenvolver noções na área de conhecimento do 

mundo, versando a temática – a construção das casas açorianas.  

Após a narração da história, a partir da exibição de um vídeo, deixei bem patente aos 

alunos a necessidade de conceptualizarem que a história não termina na sua última página, 

na medida em que poderiam dramatizá-la e complementar determinados acontecimentos da 

narrativa, partindo da sua imaginação.  
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Para o efeito, puderam utilizar os fantoches, conferindo-lhe um nome de uma 

personagem, as suas características físicas e psicológicas. 

Posteriormente, procedi ao reconto da narrativa, realizando um teatro de sombras, 

socorrendo-nos de um placard branco e da luz do projetor. 

Ao longo da aplicação prática da presente atividade, foi notório a estupefação das 

crianças, bem como a sua vontade em participar, relatando diversos acontecimentos da 

narrativa, tendo constituído uma boa estratégia para o fomento das atividades de leitura e 

enriquecimento do vocabulário. 

 

g) Em busca da palavra e da imagem 

Propus a realização do jogo «Em busca da palavra e da imagem», que consistia no 

seguinte: cada criança retirava um papelinho de um saco, que tinha uma palavra escrita, e 

após ser lida em voz alta, deveria fazê-la corresponder à respetiva ilustração. Após a 

colocação de cada palavra no quadro, procedíamos, em conjunto, à divisão silábica da 

palavra (Anexo XVII).   

Para além do envolvimento efusivo das crianças, aferi que contribuí para o fomento 

da leitura imagética, como veículo para a emergência do desejo de aprender a ler, por parte 

dos alunos. Para além disso, familiarizaram-se com o código escrito, enriqueceram o seu 

vocabulário e aprofundaram o seu interesse pela leitura.  

   

Relativamente aos encarregados de educação fomentei uma práxis educativa 

baseada numa comunidade de aprendizagem colaborativa. Trimestralmente, foi realizada 

uma reunião com os encarregados de educação dos alunos e foram convidados e estarem 

presentes numa aula e nas atividades da “Festa de Natal”, “Dia do pai”, “Dia da mãe” e 

“Marcha de S. Pedro”, bem como o atendimento dos mesmos, sempre que assim o 

entendessem. Aproveitei para os sensibilizar para a importância de estimularem os seus 

educandos a manterem hábitos de leitura, sugerindo-lhes títulos de livros adequados. 

 

Considero que contribuí para a consecução dos objetivos propostos, onde foi notório 

o envolvimento das crianças, no decurso da realização das atividades educativas, tendo 

conseguido diminuir o grau de desinteresse das crianças, face ao livro. Para isso, 

contribuíram os materiais apelativos utilizados, conjugados com as tecnologias de 

informação e comunicação, permitindo um maior comprometimento com as tarefas, por 

parte das crianças.  
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Além disso, foi crescente a utilização do canto da biblioteca, por parte dos alunos, 

folheando os livros e dialogando com os seus pares sobre os conteúdos. Ver as crianças na 

«manta» ou na área da biblioteca a folhear um livro, passou a ser um acontecimento 

comum.  

Consegui contribuir para o enriquecimento do vocabulário das crianças e para a sua 

contínua expansão, promovido a partir dos diálogos mantidos sobre as leituras realizadas e 

pelo reconto oral das narrativas exploradas, numa perspetiva dinâmica. 

Contudo, este grupo de crianças necessita ainda de continuar a usufruir de um 

trabalho sustentado, no que se refere à oralidade, com intuito de corrigir o modo como 

articulam as palavras. 

 

5. Escola Básica e Integrada da Horta (2016/2017) – Ilha do Faial7 

 

5.1 Caraterização dos alunos 

Foi-me atribuído um grupo de 16 alunos, abrangidos pela alínea a) do artigo 42.º, da 

Portaria n.º 66, de 2007, a frequentar uma Unidade Especializada com Currículo Adaptado - 

UNECA – DOV (Despiste e Orientação Vocacional). Em termos de avaliação nenhum dos 

alunos estava sujeito ao regime de transição de ano escolar, nem ao processo de avaliação 

caraterístico do regime educativo regular de acordo com o artigo 40.º, ponto 1, da mesma 

portaria. A turma DOV era constituída por 4 raparigas e 12 rapazes com idades 

compreendidas entre os 11 e os 14 anos. 

As suas aprendizagens académicas situam-se a nível do 2.º e 3.º ano de 

escolaridade. Com base na caraterização patente no Projeto Educativo Individual (PEI), os 

alunos evidenciavam disfuncionalidades significativas, comprometendo assim os seus 

percursos académicos, bem como ao nível comportamental, com condutas desajustadas e 

desinteresse pela escola. No entanto, é, muitas vezes, o contexto familiar a barreira ao seu 

desenvolvimento pessoal. Todos os alunos estão caraterizados segundo o Referencial 

Curricular para a Educação Básica na RAA - nível básico, enquanto dispositivo fundamental 

da estratégia de intervenção no âmbito da educação e formação de adultos, quer em 

processos de reconhecimento, validação e certificação de competências, quer em percursos 

formativos assentes em competências-chave (Alonso, 2011). 

Estes alunos têm um programa curricular específico individual, equiparado às turmas 

do regime educativo comum, e tem como objetivo principal desenvolver competências dos 

diversos ciclos do ensino básico, conforme as caraterísticas do aluno e proporcionar 

                                                
7
 A caraterização desta escola e do seu meio ambiente já foi feita nos pontos 3.1 e 3.2, do Capítulo II. 
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condições adequadas de desenvolvimento, reabilitação e inserção na sociedade. A 

competência na língua portuguesa traduz-se na capacidade de expressar e interpretar 

conceitos, pensamentos, sentimentos, factos e opiniões, tanto oralmente como por escrito 

(ouvir/ver, falar, ler e escrever), e de interagir de forma apropriada e criativa em situações 

diversas e em diferentes contextos. 

Para cumprimento do respetivo programa foi elaborado um Projeto Curricular de 

Turma Adaptado (PCTA) (Apêndice XII), e uma planificação anual de Português, tendo sido 

aplicado o nível de competências B1 (Apêndice XIII). Para os alunos que tinham um 

Currículo Específico Individual (CEI) definido, foi elaborada a planificação e avaliação de 

competências-chave (Apêndice XIV)  

 

5.2 Caraterização da atividade desenvolvida 

Na área de Português procurei desenvolver a comunicação oral e escrita, leitura, 

compreensão e interpretação de dados/enunciados, recolha e organização da informação. 

O objetivo primordial, para estes alunos, consistiu em dotá-los de competências para 

a vida ativa, portanto, todas as estratégias de ensino e atividades desenvolvidas eram 

dirigidas à sua funcionalidade ativa na sociedade. Sendo a comunicação e compreensão 

orais necessárias à integração social, procurei dotá-los de capacidades básicas, através de 

estratégias que achei mais adequadas: 

 

 a) Para a compreensão de discursos orais, de pequena extensão, emitidos em 

diferentes variedades de Português e em diferentes suportes tecnológicos (rádio, televisão, 

telefone). 

No Dia Internacional da Deficiência foram projetados os vídeos “Cordas” e sobre a 

“Diferença” (Anexos XVIII e XIX). Depois da projeção, os alunos recontavam o filme, 

transcreviam frases que mais os sensibilizaram, juntavam frases e construíam um texto, 

seguido de um debate na sala de aula. Estes exercícios tinham a finalidade de promover o 

desenvolvimento da atenção e da concentração. Utilizando Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC), colaboraram na execução do Logotipo da acessibilidade e de 

marcadores de livros. De seguida, fomos fazer entrevistas de rua para auscultar a opinião 

dos transeuntes sobre o Dia Internacional da Deficiência (Apêndice XV). 

Tive oportunidade de constatar que a visualização dos vídeos e outros pequenos 

filmes constituíram um ótimo material pedagógico para manter a atenção, promover a 

concentração, reter a informação e recontá-la. 
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b) Compreender produções do património oral popular como adivinhas, provérbios, 

quadras, contos.  

Os alunos eram oriundos de diferentes freguesias e, apesar da sua proximidade e 

pequena dimensão, todas elas têm diferentes costumes, tradições, provérbios, lengalengas, 

transmitidas pelos pais e avôs, muitas delas através da oralidade. 

Fomentei a partilha destas diferenças com o intuito de melhorar a expressão, 

comunicação e compreensão oral, nomeadamente: 

- Descobrir o significado de palavras diversificadas, não comuns, através do 

contexto; 

- Expor, com clareza, situações da sua história de vida; 

- Descrever pessoas, objetos e lugares; 

- Expressar-se com fluência, articulando ideias e justificando opiniões; 

- Usar um discurso apropriado a nível de articulação e entoação; 

- Utilizar adequadamente o código oral, evitando o uso excessivo de bordões, frases 

feitas e repetições; 

- Saber intervir em pequenas discussões, no tempo certo e com pertinência. 

 

c) Saber ler documentos simples, diversificados, relevantes para a vida quotidiana.  

As estratégias adotadas foram diversificadas e adaptadas às necessidades dos 

alunos e direcionadas para a funcionalidade na vida social. Como por exemplo, saber enviar 

uma carta pelo correio, saber ler e interpretar o horário dos barcos para as Ilhas do Pico e 

de S. Jorge, saber ler faturas de compras, saber interpretar o horário de visita à Montanha 

do Pico (Apêndice XVI). 

Usei a sequência alfabética para aceder a informação especializada (dicionários, lista 

telefónica, listas de pessoas, entre outras). 

À segunda-feira, cada aluno trazia um jornal ou revista para a leitura das notícias que 

achavam mais relevantes, desde notícias de Cristiano Ronaldo, sobre abandono de animais 

até à violência doméstica, partindo daí para um debate coletivo sobre as caraterísticas da 

leitura, entoação, interpretação do texto e confronto de opiniões sobre o conteúdo. 

Para diversificação dos tipos de leitura utilizei um Ficheiro de Leitura Funcional, onde 

podiam ler e interpretar faturas de compras, receitas de bolos e quais os ingredientes, 

aprendizagem das horas, o género do livro (policial, romance, drama), entre outros. 

A prática de atividades da vida diária como meio de desenvolver o 

“aprender/fazendo”, consta do PCTA (Projeto Curricular de Turma Adaptado). 
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d) Saber ler e interpretar informação 

- Localizar informação específica num texto. 

- Dominar automaticamente o processo de leitura, pelo reconhecimento de palavras 

e sons. 

- Identificar a sequência de acontecimentos em textos simples. 

- Reconstruir o significado global de um texto, tendo em conta a sequência e a 

casualidade. 

- Usar a informação recolhida nos textos para satisfazer objetivos específicos. 

 

Para a motivação e exploração da leitura, configurei a sala em “U”, facilitadora da 

interação dos alunos, para a realização semanal da atividade “A Roda dos Livros”, que 

consistia na partilha e manuseamento de livros trazidos pelos alunos prestando atenção ao 

título do livro, ilustração da capa, o nome do autor e do ilustrador e à mensagem que cada 

livro transmitia. 

Uma outra estratégia para motivar o gosto pela leitura, foi a colocação de um mural 

na parede para que os alunos, ao chegar à escola, escrevessem uma frase tradutora de 

felicidade. Às sextas -feiras recolhíamos as várias frases colocadas durante a semana e os 

alunos, em grupo, construíam um texto. De seguida, o representante de cada grupo de 

trabalho lia em voz alta. Para a execução desta tarefa, os alunos foram incentivados a 

utilizar um dicionário, quando tivessem dúvidas sobre o significado das palavras.  

 

Os alunos fizeram ao longo do ano letivo, visitas de estudo, com vista a desenvolver 

a oralidade e a leitura. A visita de estudo tinha como objetivo a partilha de sentimentos, 

debates, pesquisas sobre o que viram e o que mais gostaram, relatos escritos dos factos 

vividos e, depois, lidos em voz alta. 

Foi proporcionada aos alunos a possibilidade de fazerem pesquisas sobre as várias 

profissões, executar dramatizações e realizar debates entre o grupo. 

 

Relativamente ao PNL (Plano Nacional de Leitura), cada aluno escolhia um livro do 

seu gosto e ia fazer a sua leitura para as crianças do Ensino Pré-Escolar. Dos livros 

escolhidos, destaco: “As Fadas Verdes” de Matilde Araújo, Porto Editora, 2017, “Quero 

Crescer!” de Luísa Ducla Soares, Porto Editora, 2017, “A Maior Flor do Mundo” de José 

Saramago, Porto Editora, 2017. 
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CAPÍTULO III – REFLEXÃO CRÍTICA 

 

Neste Capítulo procede-se a uma reflexão crítica das atividades descritas no capítulo 

anterior, tendo como elementos centrais e orientadores os objetivos definidos para o 

presente relatório.  

 

1. Fazer o relato e análise reflexiva sobre o desenvolvimento da minha 

atividade profissional no 1.º CEB (Objetivo 1) 

As atividades/estratégias/métodos descritos, cumpriram as normas definidas no 

Programa de Ensino do 1.º CEB e no Currículo Regional de Educação Básica dos Açores 

(CREBA). Os programas curriculares foram desenvolvidos segundo uma estrutura flexível, 

permitindo uma abordagem variada, segundo os diferentes interesses do universo escolar. 

Comecei por avaliar as capacidades cognitivas e afetivas dos alunos, em relação 

com o reconhecimento das palavras e construção do significado de um texto, a sua 

motivação e interesse pela leitura. Procurei gerir os diferentes conteúdos de forma a 

abranger todas as metas propostas, mas com níveis de aprofundamento diversos (objetivos 

mínimos para alguns), adequados às necessidades e motivações concretas dos alunos. 

Recorri a três estratégias devidamente contempladas na literatura da especialidade: 

as estratégias de orientação ou facilitadoras, as estratégias de observação ou atencionais e 

as estratégias de retenção, referidas no Capítulo I (Alarcão, 2001). 

Ao longo das diversas leituras de textos, realizadas pelas crianças, socorri-me das 

estratégias que preconizam que, antes da leitura, o docente deve criar a necessidade de 

explicitar o objetivo da leitura do texto, ativar o conhecimento anterior sobre o tema, 

antecipar conteúdos com base no título e nas imagens do livro. As atividades de pré-leitura 

permitiram enriquecer o vocabulário dos alunos e contribuíram para o desenvolvimento da 

compreensão do código escrito. Estas atividades criaram um sentimento positivo, face à 

leitura. 

Por sua vez, durante a leitura, orientei os alunos para fazerem uma leitura seletiva, 

criarem uma imagem mental do que foi lido, podendo recorrer a associações, sintetizarem a 

informação à medida que se avançava na leitura, procurarem o significado de palavras 

desconhecidas ou tentarem adivinhar o significado da palavra através do contexto em que a 

mesma aparece, parafrasearem partes do texto, sublinharem e tomarem notas durante a 

leitura. A leitura ofereceu às crianças a possibilidade de conhecerem e compreenderem o 

que estava para além do que podiam ver, tornando-as mais informadas, mais conhecedoras 

e com um bom desenvolvimento da sua capacidade de abstração. Por outro lado, ao serem 
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boas leitoras também aprendiam a escrever, o que favoreceu a aquisição de competências 

na compreensão e produção textual. 

Finalmente, após a leitura, os alunos foram incitados a formular e a responder a 

questões sobre o texto lido, a confrontar as previsões com o conteúdo do texto, a discutir 

com os colegas sobre o texto lido e a reler. 

Todas as tarefas educativas foram devidamente planificadas, tendo em conta o grau 

de desenvolvimento de competências dos alunos, procurando delinear tarefas educativas 

diferenciadas. Procurei proporcionar atividades de leitura motivadoras e integradoras de 

diferentes saberes, permitindo suscitar a curiosidade e o interesse por parte das crianças. 

Promovi contextos de realização de trabalho em grupo, uma vez que estas crianças 

evidenciaram algumas dificuldades de relacionamento, com o intuito de fomentar a 

aprendizagem mútua e a interajuda.  

Considero que poderia ter diversificado, ainda mais, as tipologias textuais, de modo a 

se apropriarem das suas caraterísticas, constituindo um requisito para a formação de futuros 

leitores e escritores. 

Quanto à utilização de dramatizações, com o recurso a fantoches e a fantocheiros, 

com o intuito de facilitar a apropriação do texto lido, por parte dos alunos, apurei que este é 

um recurso eficaz, na associação a personagens da história, para o fomento de atividades 

livres e melhoria da articulação das palavras. Sobre este último aspeto, saliento a minha 

convicção de que não explorei o recurso de forma a esgotar todas as suas potencialidades 

educativas, sendo que este é decerto um trabalho que necessita de continuar a ser 

desenvolvido, para a sustentabilidade do crescimento evidenciado por estas crianças. 

De forma apelativa, utilizei, com maior frequência, textos narrativos. Por um lado, 

promoveu-se a atenção, o envolvimento e o prazer dos alunos na audição da leitura e, por 

outro, estes puderam descodificar e apropriar-se das mensagens, aprofundando a 

compreensão do texto lido. O facto de ter abordado o conto, em diferentes suportes escritos 

(papel, cartão, digital), contribuiu para envolver as crianças nas atividades, sendo que a 

diversificação dos recursos será uma estratégia a continuar a adotar. Explorei lengalengas 

como forma de potenciar  a capacidade de retenção do texto lido, e a poesia por ser 

cativante para os alunos pela sonoridade da língua (rima, ritmo, som das palavras) e  pelo 

poder da linguagem (sentido literal, sentido figurativo).  

Procurei reforçar a sua motivação através da ajuda aos alunos a encontrarem 

motivos para querer aprender a ler e para continuar a ler depois de o saber fazer, 

nomeadamente através da perceção da funcionalidade da leitura, recorrendo a textos da 

vida quotidiana como os informativos e instrucionais (regras, regulamentos, receitas). 
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O contexto físico, em que se desenvolve a leitura, deve proporcionar a tranquilidade 

e o conforto necessários à aquisição de hábitos de leitura, com inflluência direta na atenção, 

concentração e memória. Por, isso, procurei transformar a sala de aula num contexto 

promotor de leitura: (i) Coloquei, em conjunto com os alunos, etiquetas com os nomes dos 

espaços e materiais mais significativos, porque visualizar palavras escritas facilita a 

memorização, a aprendizagem da leitura e da escrita dessas palavras; (ii) Elaborei listas de 

palavras de acordo com critérios definidos com os alunos, para aquisição de vocabulário e 

para o desenvolvimento da autonomia na leitura e na escrita (palavras que começavam pela 

mesma letra, palavras que tinham um determinado som, palavras da mesma família, entre 

outras); (iii) Expus os textos produzidos pelos alunos; (iv) Promovi o contacto com diversos 

materiais escritos (jornais, revistas, receitas, convites) para que o aluno compreendesse que 

através da leitura pode interagir com o mundo; (v) Criei o “canto” da leitura na sala de aula, 

com materiais de leitura, organizados com a colaboração das crianças. 

No que diz respeito à implementação destas atividades, penso que se coadunam 

com os objetivos propostos, na contribuição para a superação de dificuldades e promoção 

do gosto pela leitura, junto dos alunos. 

 

2. Proceder à revisão bibliográfica sobre a promoção da leitura e o 

desenvolvimento de competências leitoras (Objetivo 2) 

A revisão bibliográfica permitiu-me recordar velhos conceitos e a aquisição de novos 

conhecimentos relacionados com a promoção, as práticas e a habilitação de competências 

de leitura. Dessa tarefa, resultou a perceção de uma consensualidade global sobre os 

aspetos que envolvem a leitura e um conjunto de ideias essenciais para a promoção da 

leitura. 

Começo pela definição do conceito de leitura, considerada como um processo 

complexo que vai desde o reconhecimento das palavras até à atribuição de significado dos 

enunciados escritos. De entre as muitas abordagens ao conceito do que é “Ler”, o recurso 

ao significado etimológico da palavra ler, parece-me bastante adequado; deriva do latim 

“Legere”, que significa ler, conhecer, descobrir, interpretar as palavras que são lidas. 

Enquanto que para Benavente (1996) a prática da leitura constitui uma condição 

indispensável de cidadania, de acesso ao emprego, à cultura e à participação cívica, para 

Neves (2010), o domínio da competência de leitura desempenha um papel chave na 

integração dos indivíduos, quer a nível escolar, quer a nível profissional. 

A leitura, enquanto descodificação (reconhecimento das palavras) e compreensão 

(construção de significado) do material escrito, permite a aquisição de saberes específicos, 
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a descoberta de novos interesses, a partilha de experiências, sendo também uma boa forma 

de ocupação dos tempos livres. 

Nos anos 70, surgem alguns modelos explicativos implicados na apredizagem da 

leitura: Modelos Ascendentes e Modelos Descendentes. 

Os Modelos Ascendentes, como o modelo de Gough, (1972) , consideram que a 

leitura implica um processo linear e hierarquizado, começando pela identificação das letras 

que se juntam em sílabas, para posteriormente formarem palavras que formariam frases. Os 

Modelos Descendentes, como o modelo de Goodman (1970), contrariamente aos anteriores, 

consideram que a leitura se realiza a partir dos conhecimentos prévios do leitor, para 

identificar e dar significado ao texto (Martins, 1996). Ambos os modelos mostraram-se 

insuficientes para explicar a complexidade do ato de ler (Viana, 2002). Assim, surgem os 

Modelos Interativos, como sejam os modelos de Rumelhart (1977) e de Stanovich (1980), 

que defendem que a leitura é o produto da utilização de várias estratégias, ascendentes e 

descendentes, usadas em simultâneo e em interação, passando de uma linearidade para 

uma complementaridade e flexibilidade das estratégias utilizadas pelo leitor (Martins, 1996). 

É no equilibrio destes dois modelos que se deve estabelecer a aprendizagem (Sim-Sim, 

1997). Santos, Liquito e Veiga (2010) descrevem o método das 28 palavras como um 

método globalizante, que parte da palavra para as sílabas e, depois, para a construção de 

palavras novas. 

Segundo Stanovich (2000), a leitura como ato de decifração leva-nos ao 

reconhecimento dos grafemas e das palavras, mas não basta para saber ler, é preciso 

compreender o que se lê. O processo de compreensão da leitura exige o reconhecimento 

das palavras, o conhecimento da língua, experiência pessoal e hábitos de leitura e o 

conhecimento do mundo. Sim-Sim (2007) considera que o ato de ler se deve desenvolver 

em três etapas: a pré-leitura (mobilização de conhecimentos prévios do leitor), a leitura 

(construção do sentido do texto) e pós-leitura (integração e sistematização de 

conhecimentos). 

A leitura é um meio privilegiado de comunicação, de aprendizagem e de 

entretenimento, contribuindo para a assimilação de conhecimento e para a valorização do 

património linguístico, assumindo, por isso, um estatuto social e cultural privilegiado. Deste 

modo, aprender a ler, ler para aprender e ler para se distrair são finalidades que são 

almejadas pela sociedade em geral e pela escola em particular. Todavia, aprender a ler e ler 

com fluência e regularidade exigem processamentos complexos (percetivos, lexicais, 

sintáticos e semânticos) que impõem estratégias específicas de decifração e de 

compreensão e ainda alguma dose de esforço e de dedicação por parte do leitor. Mata 
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(2006) verificou que se tem vindo a alterar a forma de pensar a leitura enquanto atividade 

que envolve esforço, ou seja, passou-se de uma visão mais focada nos aspetos cognitivos 

da leitura, para passar a incluir os aspetos afetivos, nomeadamente a motivação para a 

leitura. O fator motivação toma assim um papel importantíssimo no desempenho desta 

tarefa, até porque para ler, é preciso querer ler. Assim, as atitudes positivas e a perceção do 

prazer, estimulam os principiantes na aprendizagem da leitura a envolverem-se ativamente. 

Em relação à importância dos contextos promotores de hábitos de leitura, Sim-Sim 

(2001) refere que, embora se saiba que os interesses e hábitos de leitura se desenvolvem e 

consolidam durante a escolaridade, deve-se ter em conta que as crianças iniciam o 

desenvolvimento destas competências antes da educação formal, pelo que, quer o contexto 

escolar, quer o contexto familiar, desempenham um papel mediador fundamental no 

desenvolvimento e promoção de hábitos de leitura (Gouveia, 2009). Com a mesma 

abordagem, Sim-Sim (2001), refere dois estudos elaborados com a população portuguesa, 

onde encontrou correlações positivas entre os hábitos de leitura das famílias e o nível de 

leitura atingido pelos alunos. 

De facto, a família e a escola (nomeadamente na figura do professor), devem 

procurar criar e incentivar hábitos de leitura nos seus educandos/alunos, desempenhando 

um papel de mediação entre a criança e a leitura (Silva, Bastos, Duarte & Veloso, 2011). O 

contexto famíliar é primordial na estimulação do gosto e curiosidade pela leitura, através dos 

primeiros contactos com livros adequados à idade e interesses da criança (Mata, 1999). 

Gouveia (2009), cita vários estudos onde verificou que um dos fatores preponderantes para 

a iniciação da atividade de leitura, é o facto de as crianças observarem os seus pais a ler.  

Acentuei a minha convicção que a função da escola é um elemento incontornável na 

aprendizagem da leitura, bem como, o papel da aula e do professor de Português na 

formação de leitores hábeis e competentes, através das várias atividades pedagógicas 

propostas para o desenvolvimento da competência leitora. 

A maior parte da informação que chega aos alunos e com a qual têm de lidar, 

apresenta-se por meio da escrita, logo, é essencial dotar os alunos com competência leitora, 

que lhes permitam tratar a informação escrita, de forma a compreender e assimilar o seu 

conteúdo, potenciando assim o seu sucesso académico (Carita, Silva, Monteiro & Dinis, 

2001). 

As TIC trouxeram novas dinâmicas e novos desafios à leitura, apresentando 

vantagens e inconvenientes da leitura em formato digital, em contraponto com as 

perspetivas tradicionais baseadas na ideia de que ler é ainda uma atividade suportada 

maioritariamente pelo livro em formato de papel. A web, o tablet, o smartphone e o 



Capítulo III – Reflexão Crítica 

76 
 

computador, pelo seu poder atrativo, devem ser utilizados nas atividades promotoras de 

leitura (Prensky, 2001). 

O Estado tem assumido a responsabilidade por políticas educativas que valorizam a 

atividade de leitura dos cidadãos, constituindo-a numa prioridade ou num desígnio nacional. 

Através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/2006, foi criado o PNL com o objetivo 

de promover a leitura em contexto escolar, através da leitura orientada em sala de aula e 

diversos projetos dirigidos à família e às comunidades locais. 

O PRL dos Açores, baseado nos mesmos principios do PNL, contempla ações e 

estratégias de promoção da leitura adequadas às caraterísticas e necessidades da 

população açoriana e divulgando os autores açorianos. 

De facto, são inegáveis as influências da família, da escola, das TIC e do Estado na 

promoção da leitura. Neste sentido, têm sido tomadas medidas para que a leitura seja 

valorizada nos vários domínios abordados. Resta-nos saber, até que ponto, se o que tem 

sido feito tem contribuído para enraizar hábitos de leitura na população portuguesa. 

 

3. Conhecer quais os contributos que o hábito de ler proporciona na criança 

em idade escolar (Objetivo 3) 

Os contributos que o hábito de ler proporciona na criança consubstanciaram-se na 

diversificação dos materiais apresentados, promovendo aprendizagens integradoras, 

significativas e fundamentalmente transversais a todas as áreas de conteúdo. Esta 

correlação possibilitou que as crianças não perspetivassem as áreas de conteúdo como 

unidades estanques, mas sim interligadas. Neste sentido, parti da disciplina de Língua 

Portuguesa para as outras áreas, de modo a alargar o campo de conhecimento dos alunos. 

Como consequência, os alunos com competências leitoras foram, também, os alunos com 

melhor desempenho nas outras áreas disciplinares. 

A oportunidade que as crianças tiveram em praticar a leitura permitiu melhorar a sua 

compreensão face à necessidade de entoarem as palavras, de atribuírem ritmo e de 

respeitarem os sinais de pontuação. Os alunos apresentaram progressos, no que se refere à 

compreensão do texto lido, bem como na forma de produzir textos (planificação, 

textualização e revisão). 

Os resultados obtidos estão em consonância com o referido por Sequeira (2000), 

considerando a leitura indispensável para uma escolaridade bem sucedida nos diferentes 

conteúdos disciplinares com os quais o aluno se confronta, até porque, a competência 

leitora é uma ferramenta chave quando pensamos no “estudar”, visto que é através da 

escrita que a maior parte da informação chega aos alunos, sendo essencial que consiga 
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descodificar e compreender aquilo que lê. Assim, é esperado que os alunos com mais 

hábitos de leitura apresentem melhores resultados académicos. Neves (2010) debruçou-se 

sobre este assunto, e os resultados encontrados permitiram concluir que os hábitos de 

leitura favorecem o sucesso escolar. 

As crianças com hábitos de leitura tendem a ser mais cultas, mais sociáveis e mais 

preparadas para o desempenho de um papel ativo e preponderante na sociedade. O 

domínio de competências de leitura capacita os alunos, as famílias e as comunidades para 

uma melhor qualidade de vida. Pelo seu efeito multiplicador, ajuda a erradicar a pobreza, 

promove a igualdade de género e assegura o desenvolvimento sustentável das 

comunidades. 

Da minha consulta da literatura, resultou a noção de que alguém tem o hábito de 

leitura quando lê livros, revistas, jornais ou outro tipo e formato de texto, de forma regular, 

automática e proficiente, manifestando interesse e retirando prazer desse ato. 

Existe uma tendência para a diminuição do interesse e hábitos de leitura, à medida 

que se avança na escolaridade, pelo que, é crucial que este interesse comece a ser 

estimulado o mais cedo possível, de forma a tentar que a motivação para a leitura se torne 

mais intrínseca desde cedo, procurando minimizar os efeitos de redução desta motivação à 

medida que ficam mais velhos, pois como refere Gambôa (2008), os motivos que levam o 

aluno a envolver-se em hábitos de leitura, tendem a alterar-se com a idade, substituída por 

outras atividades (desporto, estar com os amigos, ver televisão, entre outras). Os resultados 

encontrados por Lages, Liz, António e Correia (2007), num estudo realizado no âmbito do 

PNL, a leitura é uma prática valorizada pelos alunos, contudo, esta valorização decresce à 

medida que se progride na escolaridade. Algumas hipóteses explicativas são avançadas 

para este declínio na motivação. Por um lado, é natural que a criança inicie a sua 

escolaridade com uma sede de saber que a leve a estar motivada para todas as coisas 

novas que vai descobrir e aprender, tais como a leitura. Por outro, à medida que crescem, 

vão-se confrontando com experiências que podem afetar os seus sentimentos de 

competência e as suas motivações intrínsecas face à leitura, levando a que a sua motivação 

decresça (Mata & Monteiro, 2005). 

Em suma, e como referem Mata, Monteiro e Peixoto (2009), é importante moldar as 

abordagens à leitura, na família e na escola, alterando e promovendo atitudes e hábitos de 

leitura mais positivos, o gosto e a partilha social da leitura, para desenvolver e manter 

hábitos de leitura ao longo do percuso educativo. 
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4. Saber qual a influência de um ambiente estimulante na sala de aula, na 

promoção da apropriação da leitura (Objetivo 4) 

A definição de um canto reservado à leitura permitiu que algumas crianças 

pudessem trazer os seus livros do contexto familiar, para que fossem apresentados e 

valorizados pelos seus colegas de turma. A criação do canto de leitura despertou o gosto 

pela leitura a muitas crianças, mas estou convicta de que será necessário persistir no seu 

desenvolvimento, para que as crianças se sintam comprometidas com aquele espaço, 

aferindo a sua importância e funcionalidade prática, no contexto de sala de aula. O 

desinteresse de alguns (poucos) alunos, relativamente à prática de atividades de leitura, por 

livre e espontânea vontade, ainda é notório. 

Na primeira meia hora da aula, os alunos faziam relatos orais das suas atividades 

fora da escola e do seu estado de espírito para as aprendizagens do dia. Em seguida, eram 

introduzidos e trabalhados conceitos novos e consolidados outros. Posteriormente, e de 

forma coletiva, eram interpretadas e realizadas fichas de trabalho com diferentes graus de 

dificuldade, para que todos se sentissem encorajados. Procurei diversificar o tipo de 

questões em função de uma maior ou menor proficiência dos alunos na leitura. Assim, fazia 

perguntas mais elaboradads aos alunos com menos dificuldades e com um grau de 

dificuldade menor aos alunos que manifestavam mais dificuldades, para que todos 

pudessem participar de forma ativa e positiva, nas aulas. Houve a preocupação de acordar e 

estabelecer regras que permitissem uma dinâmica de grupo com o mínimo de disciplina. Por 

vezes, mentalizei-me que o tempo necessário para serem criadas relações de confiança 

com os alunos e para os reconciliar com a escola, se sobrepunha ao cumprimento da 

planificação pré-definida. Procurei ter a sensibilidade em saber o momento em que 

importava intervir e como intervir, de forma a não prejudicar o nível de investimento 

intelectual e emocional dos alunos. 

Procurei que os materiais, parte integrante do ambiente físico da sala, fossem 

facilitadores do ensino/aprendizagem, não interessando tanto a quantidade, mas sim a sua 

qualidade e diversidade (listas, abecedários, dicionários ilustrados, entre outros), de modo a 

propiciar a descoberta e a localização de informação em tais suportes linguísticos. Recorri 

sempre a materiais simples e variados ou improvisados: cartolina, cola, papel, latas, copos 

de plástico, frascos, sabonetes, entre outros. Os trabalhos realizados eram expostos no 

placard da sala, de forma a serem visualizados e a servirem de consolidação e de suporte à 

aprendizagem dos conteúdos.  

A aplicação das TIC na aprendizagem da leitura pareceu-me contribuir para o 

desenvolvimento de competências como o enriquecimento do vocabulário, da sintaxe, do 
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reconhecimento de palavras e da compreensão dos textos. A interatividade facilita a 

aprendizagem da leitura e quando associada à componente áudio permite trabalhar 

questões de pronúncia e proporciona uma leitura silabada ou centrada em segmentos 

fonéticos, desenvolvendo a consciência fonológica. A leitura e o acesso à cultura, antes 

baseadas exclusivamente nos livros, jornais e revistas, a par de outros materiais impressos, 

deixaram de ser os únicos veículos de transmissão de informação e de conhecimento. 

Agora, esses suportes de leitura coexistem e concorrem com o texto em formato digital. 

A minha relação pedagógica baseou-se em processos comunicacionais facilitadores, 

que permitissem criar espaços de conhecimento e de experiências, enfatizando a partilha de 

valores e a expressão de afetos e de emoções, tão necessários à estruturação da 

identidade e ao reforço da autoestima. 

Por sua vez, a aplicação do método interrogativo, favorecedor do diálogo entre 

alunos e  professora, permitiu atender ao objetivo de enriquecer o vocabulário das crianças.  

Tive sempre em conta um conjunto de princípios:  

 considerar os alunos como pessoas; 

 fundar a relação pedagógica em processos de comunicação; 

 comunicar em profundidade e com autenticidade, e não somente para troca 

de mensagens; 

 centrar a comunicação na relação professor-aluno, e não exclusivamente 

numa das pessoas;  

 perspetivar a relação pedagógica como um espaço privilegiado do 

desenvolvimento humano integral. 

 

 Sempre revelei um conjunto de atitudes de atenção positiva incondicional, isto é, de 

aceitação dos alunos como eles são, sem julgamentos prévios. Sempre procurei 

compreender os alunos à luz dos seus contextos, extrínsecos e intrínsecos, como se eu 

própria fosse o aluno, sem no entanto perder a minha condição, ou deixar de ser quem sou. 

Desenvolvi movimentos de aproximação aos alunos, para sentir a partilha dos sentidos e 

dos sentimentos; desenvolvi igualmente movimentos de distanciação para poder 

compreender e agir sobre todo o envolvimento relacional em presença. 

Procurei que as as minhas atitudes constituissem um reforço positivo para os alunos, 

tornando-me num elemento facilitador do processo expressivo dos alunos, assim como, 

proporcionar-lhes momentos de aprendizagem com prazer, desenvolvendo as suas 

potencialidades e contribuindo para que se abrissem à participação na comunidade escolar. 

Implementei estratégias de ensino promotoras da leitura apelativas, baseadas na: 
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(1) Exposição, na sala de aula, de listas de palavras; 

(2) Criação de um livro com textos produzidos pelos alunos em formato de papel ou 

digital, com recurso ao programa digital Book Builder (http://bookbuilder.cast.org) 

como forma de estruturar e publicar os textos; 

(3) Organização de um espaço pelos alunos com jornais, convites, receitas, boletins, 

revistas e outros escritos do quotidiano para promover a reflexão sobre a 

funcionalidade desses textos e para o aluno compreender que através da leitura 

pode interagir com o mundo; 

(4) Ilustração de textos que serviram de apoio aos recontos; 

(5) Reconstrução de textos a partir de uma lista de frases e/ou palavras recortadas 

do texto original; 

(6) Descoberta de diferenças entre duas versões do mesmo texto; 

(7) Criação da hora do conto, num ambiente confortável e calmo; 

(8) Apresentação de livros pelas crianças, com indicação do autor, do ilustrador, do 

título e elaboração de um breve resumo da história; 

(9) Representação de histórias através da expressão dramática. 

 

Estas atividades criaram uma dinâmica na sala de aula facilitadora da apropriação da 

leitura. 

 

5. Avaliar o papel da família e do ambiente social da criança, na criação do 

gosto pela leitura, como complemento da escola (Objetivo 5) 

Devemos ter consciência da dificuldade que representa para a escola, a criação de 

hábitos leitura estáveis sem o suporte das famílias. Verifiquei que mais de metade dos pais 

dos meus alunos,  não cumprem este papel porque não estão sequer conscientes do que se 

espera deles. Contudo, saliento o empenho e disponibilidade que alguns revelaram, 

acompanhando-nos em algumas visitas de estudo, particularmente a Bibliotecas Municipais, 

Só a partir desta conjugação de esforços poderemos contribuir para a formação de 

comunidades leitoras. Cabe, assim, à escola consciencializá-los da sua importância para o 

desenvolvimento da competência leitora dos filhos e posteriormente explicar-lhes como 

podem realizar tais tarefas. Torna-se, por isso, necessário apostar na formação 

especializada junto da família para que possam adjuvar, com naturalidade, à formação de 

leitores desde uma idade precoce. 

A aquisição de hábitos de leitura é um processo que se deve iniciar desde os 

primeiros anos de vida, muito antes da aprendizagem formal na escola, exige que os pais 
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funcionem como modelos de leitura para os filhos, e que estes sejam habituados, desde 

cedo, a contactar com produtos culturais. As práticas de leitura e de contar histórias às 

crianças, contribuem para a criação de hábitos de leitura, além de auxiliarem na expansão 

do vocabulário. Quando havia um apoio efetivo da família, as crianças obtinham melhores 

resultados académicos e desenvolviam mais facilmente os hábitos de leitura, em detrimento 

daquelas que não tinham esse apoio, devido ao baixo nível socio-educativo ou ao 

desinteresse dos pais. Portanto, continuar a promover a leitura no seio familiar antes do 

início da escolaridade obrigatória será, sempre,  da maior relevância. 

Dinamizar o papel da família e do ambiente social da criança, na criação do gosto 

pela leitura, como complemento da escola, foi uma das apostas no desempenho das minhas 

funções. Sempre considerei que a escola não pode ser estanque, fechada sobre si. Procurei 

conhecer a família e a comunidade envolvente da criança, de modo a promover uma maior 

interatividade. Tal, permitiu-me um tratamento mais adequado de problemas de atenção, 

concentração e comportamentais dos alunos e, por outro lado, as crianças sentiam-se mais 

acompanhadas e viam o seu trabalho valorizado junto dos pais. Para isso, realizava 

reuniões trimestrais com os encarregados de educação, com vista a:  

 Acompanhar regularmente as atividades dos seus educandos, incentivando-os na 

realização das tarefas escolares, particularmente, na criação de hábitos de leitura; 

 Colaborar na vida da escola, conhecendo e participando no desenvolvimento do 

processo ensino/aprendizagem do educando; 

 Aplicar estratégias de promoção da leitura; 

 Facilitar contactos e pesquisas de informação fora da escola, quando os alunos para 

isso forem solicitados por mim, ou manifestarem desejo pessoal de o fazer; 

 Facilitar a integração do educando na comunidade escolar. 

 

Muito trabalho ficou ainda por realizar. Por exemplo, a persistência na conjugação de 

esforços e na sensibilização dos encarregados de educação para a importância da leitura e 

um maior incentivo ao levantamento dos livros por parte das crianças. É uma tarefa que 

nunca estará terminada. 

 

6. Contribuir para o reforço do ensino do Português no Ensino Básico, como 

condicionante fundamental do futuro do indivíduo e da sociedade 

 (Objetivo 6) 

Recomendei com frequência livros aos alunos. Todavia, essas recomendações não 

foram suficientes para os motivar. O encorajamento deveria ter sido feito de forma mais 
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incisiva, o que passava por um maior envolvimento das crianças e por uma, ainda, maior 

diversificação de estratégias, muito na linha das novas orientações curriculares, como é o 

caso do Novo Programa e Metas Curriculares de Português para o Ensino Básico (Buescu, 

Morais, Rocha & Magalhães, 2015), que prevê abordagens diversificadas que impliquem a 

relação interativa de diferentes tipos de texto e em suportes variados. 

Ao nível da escola, a palavra “diversificação” de estratégias, textos e suportes, 

parece ser a chave para tornar a leitura num ato mais atrativo, funcional, frequente e 

duradouro. Além disso, em ambiente escolar, parece ser necessário estimular a troca de 

livros e a leitura interpares, promover a transversalidade da leitura, dinamizar bibliotecas de 

turma e da escola, implicar mais os alunos nos processos de escolha das obras, 

desenvolver atividades de mediação entre a escola e a família. 

Por outro lado, conhecido o elevado grau de apetência que os alunos têm em relação 

à utilização da internet, o uso das tecnologias da informação e comunicação podem e 

devem servir para a elaboração de projetos de leitura mais claros, simples e funcionais. 
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CONCLUSÕES 

 

1. Considerações Finais 

A minha prática docente, a elaboração deste Relatório de Atividade Profissional 

(RAP), com a revisão da literatura e a reflexão crítica e aprofundada dessa prática, 

constituiram-se como uma etapa de enorme aprendizagem. 

Relativamente à leitura, tema central do RAP aqui apresentado, sintetizo os aspetos 

essenciais em que se deve basear a promoção da leitura no 1.º CEB:  

 Reforço das práticas de pré-leitura, leitura e pós-leitura para a emergência de 

comportamentos de futuros leitores;  

 Dotação das escolas com recursos materiais diversificados; 

 Diversificação de tipologias textuais;  

 Necessidade de continuarmos a investir no fomento de práticas de leitura, 

associando-as a sentimentos positivos, de forma a facilitarmos a emergência de 

hábitos de leitura, por parte das crianças; 

 Foco no prazer da leitura - não basta ensinar a ler - o essencial é ensinar a 

gostar de ler; 

 Reflexão entre a teoria e a prática da leitura literária na escola, através da 

apresentação de estratégias, recursos e materiais diversificados, de modo a 

desenvolver competências pedagógicas e científicas, contribuindo também para 

que o professor se torne cada vez mais um modelo de leitura, alguém que goste 

de ler, que contamine os seus alunos. 

 Maior comprometimento entre a escola, a família e com, maioria de razão, com 

as instituições que albergam alguns alunos; 

 

O primeiro contacto, no 1.º CEB, com as atividades de aprendizagem da leitura pode 

determinar o sucesso no desenvolvimento futuro das competências e do interesse pela 

leitura, daí a necessidade de criar todas as condições para que a sala de aula constitua um 

contexto promotor do gosto pela leitura. 

Verifiquei que nem todos os alunos têm o mesmo grau de aptidão, desenvoltura e 

motivação para ler, logo, não se espera que todos sejam leitores hábeis, apaixonados pelos 

livros, mas também não se deseja que muitos se afastem deles, aumentando as taxas de 

iliteracia. 

 

2. Limitações do Relatório de Atividade Profissional 
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Relativamente às limitações deste RAP saliento: 

2.1. O muito restrito universo escolar em que se desenvolveu a minha atividade 

docente, não permitindo validar as metodologias/estratégias de promoção e aprendizagem 

da leitura, num âmbito mais global; 

2.2. A carência de recursos materiais de apoio ao ensino da leitura (meios audio-

visuais, quadros interativos, entre outros) nas escolas localizadas fora da sede dos 

Agrupamentos, não permitindo a diversificação de estratégias de ensino recomendadas. 

 

3. Perspetivas Futuras 

Numa perspetiva futura, no âmbito da promoção e apredizagem da leitura, seria 

interessante proceder a 3 linhas de investigação: 

1. Tendo em conta a dinâmica social do ato de ler, assim como a função mediadora 

que os contextos, nomeadamente a família, podem ter no desenvolvimento de 

competências de leitura, seria interessante comparar os hábitos e motivação para 

a leitura de alunos com pais com hábitos de leitura e pais sem hábitos de leitura, 

porque segundo Gouveia (2009), as crianças que se encontram inseridas em 

ambientes familiares em que o contacto com os livros e com a leitura faz parte do 

quotidiano, vão interiorizando o valor da leitura e despertando o interesse por 

aprender a ler. 

2. Tentar compreender aquilo que leva os alunos a envolverem-se ativamente e 

interessarem-se pela leitura na escola (variáveis extrínsecas ou intrínsecas ao 

aluno), para descobrir pistas de intervenção que permitam desenvolver estratégias 

pedagógicas que potenciem a motivação leitora. 

3. No seu estudo com crianças desde o pré-escolar até ao 9º ano, Mata e Monteiro 

(2005), verificaram um declínio contínuo da motivação para a leitura, após o 4.º 

ano e até ao 9.º ano de escolaridade. Verifica-se uma real tendência para um 

declínio contínuo da motivação para a leitura à medida que se avança na 

escolaridade, pelo que seria fulcral tentar compreender as dinâmicas por detrás 

destes efeitos, quer a nível individual, quer ao nível das práticas pedagógicas, de 

forma a fomentar práticas que estimulem a manutenção e/ou maximização da 

motivação dos alunos para a aprendizagem e para a leitura, instrumento chave na 

aprendizagem escolar. 

 

Parti para a elaboração deste Relatório de Atividade Profissional com a intenção de 

contribuir com um conjunto de ideias promotoras da leitura e que, ao mesmo tempo, fosse 
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um texto agradável para quem tiver a dura tarefa de o ler e de o avaliar. Espero ter 

conseguido. 
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Projeto Curricular de Turma 
 

1. Caraterização da Turma 
  
 1.1 Alunos 

Nº Total de 
alunos 

Sexo 
masculino 

Sexo 
Feminino 

Alunos com retenções 
anteriores 

Alunos com 
N.E.E. 

17 8 9 1 2 

 

 1.2 Nível etário        1.3 Área de Residência 

Idades Nº de Alunos Localidade / Zona Nº de alunos 

7 10 Bairro Social – Terra - chã 13 

8 5 Caminho para Belém 1 

9 1 Canada de Belém 1 

10 1 Fonte Faneca 1 

  São João de Deus 1 
(idades até 31 de Agosto de 2009) 

 
1.4. Aspetos sócio-económicos 

Profissão do pai Nº Habilitações  Profissão da mãe Nº Habilitações 
Eletricista 1 1º Ciclo  Doméstica 1 1º Ciclo 

 2    2  

Maquinista 3 1º Ciclo  Doméstica 3 1º Ciclo 

Desempregado 4 1º Ciclo  Doméstica 4  

 5 1º Ciclo  Ajudante de Lar e Centro de Dia 5 11º Ano 

Pedreiro 6 1º Ciclo  Auxiliar de cozinha 6 3º Ciclo 

Falecido 7 1º Ciclo  Funcionária de Hipper mercado 7 3º Ciclo 

Carpinteiro 8 1º Ciclo  Doméstica 8 1º Ciclo 

 9    9  

Pintor 10 1º Ciclo  Doméstica 10 1º Ciclo 

 11    11  

Pedreiro 12 1º Ciclo  Doméstica 12 1º Ciclo 

Técnico de Laboratório 13 3º Ciclo  Reformada 13 2º Ano 

Servente de construção 14 1º Ciclo  Doméstica 14 1º Ciclo 

Mecânico 15 3º Ciclo  Desempregada 15 2º Ciclo 

 16 3º Ciclo   16 1º Ciclo 

 17 3º Ciclo   17 3º Ciclo 

 

2. Caraterização dos alunos 

Nº Aluno Aquisição/domínio de saberes (cognitivo) Domínio Sócio-Afetivo Obs. 

1 F.A.R.A. 

 Na comunicação oral: identifica sons iniciais nas palavras, 
repete sequências de sons, palavras e frases. Identifica 
frases absurdas e completa palavras e frases. Divide frases 
em palavras e palavras em sílabas. 

 Na comunicação escrita: Lê palavras e frases simples. Lê 
pequenos textos e copia-os. Elabora pequenas frases com as 
palavras trabalhadas. Faz correspondência palavra/palavra. 
Escreve o seu nome sem modelo. Tem alguma autonomia na 
escrita das palavras trabalhadas. Explorou aplicações 
interactivas no sentido de promover a aquisição e 
consolidação de competências de leitura e de escrita. 

 É participativo e interessado. 

 Conhece as regras mas nem 
sempre as cumpre. 

 Tem dificuldades de atenção e 
concentração 
 

Currículo 

Individual 

Adaptado 

2 
C.A.M.F 

 Identifica e lê palavras ou pequenos textos com todas as 
consoantes e casos de leitura trabalhados (rr; r, ss, s, ce/ci, 
ça/ço/çu, ar, al, ch). Forma palavras através da ordenação de 
palavras. Faz a divisão silábica de palavras. Escreve 
pequenas frases a partir de palavras dadas. Comete alguns 
erros ortográficos. Explorou aplicações interactivas no 
sentido de promover a aquisição e consolidação de 
competências de leitura e de escrita. 

 É meigo 

 Executa as tarefas que lhe são 
pedidas com pouco rigor e 
atenção  

 Conhece mas nem sempre 
respeita as regras e, por 
vezes, envolve-se em conflitos 
com os colegas, nos pátios  

Apoio 

Educativo 
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 É pouco organizado e pouco 
limpo na execução dos seus 
trabalhos 

 Distrai-se com muita facilidade 
na conversa e brincadeira 

3 
R.A.M.S

. 

 Na comunicação oral participa com autonomia e clareza. Na 
comunicação escrita desenvolveu as competências de escrita 
e de leitura com todos os casos de leitura. Completa textos 
com palavras dadas. Faz exercícios de cópia e caligrafia. 
Constrói  frases a partir de palavras dadas.  Faz leitura e 
interpretação de textos com alguma dificuldade. No âmbito 
das TIC aplicações interativas no sentido promover a 
aquisição e consolidação de competências de leitura e de 
escrita. Dominou de forma aceitável as competências 
definidas para esta área e para o seu nível de escolaridade. 

 É meigo e participativo, por 
vezes é lento na execução das 
tarefas 

 Respeita as regras 

 Nem sempre é organizado e 
limpo 

 Tem bom relacionamento com 
os colegas 

 Gosta de ajudar 

 Distrai-se com facilidade na 
conversa 

 

4 
H.R.M.L

. 

 Na comunicação oral participa com pouca autonomia e 
clareza. Na comunicação escrita trabalhou a identificação de 
todas as letras do abecedário ao nível fonético e grafico. 
Devido às dificuldades reveladas, fez exercícios de 
construção frásica, jogos fonéticos e gráficos, associação 
palavra/figura, composição e decomposição de palavras, 
construção de frases, de leitura e cópias de pequenas frases 
com as consoantes dadas. Praticou a leitura e a escrita. 
Ainda revela muitas dificuldades em fazer os diversos 
exercícios. No âmbito das TIC explorou aplicações 
interactivas no sentido promover a aquisição e consolidação 
de competências de leitura e de escrita. Não atingiu os níveis 
de desempenho para o seu ano de escolaridade. 

 É meigo mas pouco 
participativo e, por vezes, 
muito lento na execução das 
tarefas 

 Nem sempre respeita as 
regras 

 É pouco organizado e limpo 

 Tem bom relacionamento com 
os colegas 

 Distrai-se com facilidade na 
conversa ou com brincadeiras 
que cria com os objectos que 
tem à mão 

Apoio 

educativo 

5 D.S.M. 

 Na comunicação oral participa com autonomia e clareza. Na 
comunicação escrita desenvolveu as competências de escrita 
e de leitura. Trabalhou a identificação dos casos de leitura: rr, 
r, ss, s=z, ce, ça, al, ar, ch, nh, lh, as, az, an, am, br, ge, gue 
e o plural do ão ãe õe e am   (fonética e escrita). Fez 
exercícios de leitura e escrita mas nem sempre aplicando as 
regras. Desenvolveu com algumas dificuldades as 
competências da leitura e da escrita. Completou textos com 
palavras dadas. Fez exercícios de cópia e caligrafia. 
Construiu frases a partir de palavras dadas. Utilizou técnicas 
de recolha e organização da informação. Fez leitura e 
interpretação de textos com dificuldade. No âmbito das TIC 
explorou aplicações interativas no sentido promover a 
aquisição e consolidação de competências de leitura e de 
escrita. Dominou com alguma facilidade as competências 
para o seu nível. 

 É meigo e participativo mas, 
por vezes, muito lento na 
execução das tarefas 

 Nem sempre respeita as 
regras e, por vezes, envolve-
se em conflitos com os 
colegas, nos pátios  

 É organizado e limpo 

 Distrai-se com facilidade 

 

6 P.A.T.A. 

 Na comunicação oral participa com pouca autonomia e 
clareza. Na comunicação escrita desenvolveu as 
competências de escrita e de leitura com grandes 
dificuldades. Trabalhou a identificação dos casos de leitura: 
rr, r, ss, s=z, ce, ça, al, ar, ch, nh, lh, as, az, an, am, br, ge, 
gue e o plural do ão ãe õe e am   (fonética e escrita). Fez 
exercícios de leitura e escrita mas nem sempre aplicando as 
regras. Desenvolveu com muitas dificuldades as 
competências da leitura e da escrita, completou textos com 
palavras dadas, fez exercícios de cópia e caligrafia, construiu 
frases a partir de palavras dadas. Não faz leitura correcta e 
interpretação de textos. No âmbito das TIC explorou 
aplicações interativas no sentido promover a aquisição e 
consolidação de competências de leitura e de escrita. Não 
atingiu os níveis de desempenho definidos para o seu ano de 
escolaridade. 

 É meigo mas muito lento na 
execução das tarefas ficando 
estas, na maioria das vezes, 
por terminar  

 Nem sempre respeita as 
regras e, por vezes, envolve-
se em conflitos com os 
colegas, nos pátios  

 Não é organizado nem limpo 
na execução dos seus 
trabalhos 

 Distrai-se com muita facilidade 
na conversa e brincadeira 

Apoio 

educativo 

7 M.F.S. 

 Na comunicação oral participa com autonomia e clareza. Na 
comunicação escrita desenvolveu as competências de escrita 
e de leitura. Trabalhou a identificação dos casos de leitura: rr, 
r, ss, s=z, ce, ça, al, ar, ch, nh, lh, as, az, an, am, br, ge, gue 
e o plural do ão ãe õe e am   (fonética e escrita). Fez 
exercícios de leitura e escrita aplicando as regras. 
Desenvolveu as competências da leitura e da escrita. 
Completou textos com palavras dadas. Fez exercícios de 
cópia e caligrafia. Construiu frases a partir de palavras 
dadas. Utilizou técnicas de recolha e organização da 
informação. Fez leitura e interpretação de textos. No âmbito 
das TIC explorou aplicações interativas no sentido promover 
a aquisição e consolidação de competências de leitura e de 

 É meigo e participativo,  

 É perfeccionista e isso, por 
vezes, causa-lhe tensão 
nervosa 

 Respeita as regras da sala de 
aula 

 É organizado e limpo 

 Gosta de ajudar 

 Distrai-se, com alguma 
facilidade, com a conversa 
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escrita. Dominou com facilidade as competência definidas 
para esta área e seu nível de escolaridade. 

8 M.J.S.B. 

 Na comunicação oral participa com autonomia e clareza. Na 
comunicação escrita desenvolveu as competências de escrita 
e de leitura. Trabalhou a identificação dos casos de leitura: rr, 
r, ss, s=z, ce, ça, al, ar, ch, nh, lh, as, az, an, am, br, ge, gue 
e o plural do ão ãe õe e am   (fonética e escrita). Fez 
exercícios de leitura e escrita aplicando as regras. 
Desenvolveu as competências da leitura e da escrita. 
Completou textos com palavras dadas. Fez exercícios de 
cópia e caligrafia. Construiu frases a partir de palavras 
dadas. Utilizou técnicas de recolha e organização da 
informação. Fez leitura e interpretação de textos. No âmbito 
das TIC explorou aplicações interativas no sentido promover 
a aquisição e consolidação de competências de leitura e de 
escrita. Dominou com alguma facilidade as competências 
definidas para esta área e para o seu nível de escolaridade. 

 É meigo mas só participa 
quando solicitado 

 É introvertido e perfecionista, 
na maioria das vezes tem 
medo de participar para não 
cometer erros 

 Respeita as regras da sala de 
aula  

 É organizado e limpo 

 Distrai-se com facilidade na 
conversa 

 

9 
C.J.M.B

. 

 Identifica e lê palavras ou pequenos textos com todas as 
consoantes e casos de leitura trabalhados (rr; r, ss, s, ce/ci, 
ça/ço/çu, ar, al, ch). Forma palavras através da ordenação de 
palavras. Faz a divisão silábica de palavras. Escreve 
pequenas frases a partir de palavras dadas. Comete alguns 
erros ortográficos. Explorou aplicações interativas no sentido 
de promover a aquisição e consolidação de competências de 
leitura e de escrita. 

 É meiga e participativa 

 Respeita as regras 

 É organizada e limpa 

 Tem bom relacionamento com 
os colegas 

 Gosta de ajudar 

Apoio 

Educativo 

10 R.R.C. 

 Na comunicação oral participa com autonomia e clareza. Na 
comunicação escrita desenvolveu as competências de escrita 
e de leitura. Trabalhou a identificação dos casos de leitura: rr, 
r, ss, s=z, ce, ça, al, ar, ch, nh, lh, as, az, an, am, br, ge, gue 
e o plural do ão ãe õe e am   (fonética e escrita), ainda revela 
algumas dificuldades na sua escrita. Fez exercícios de leitura 
e escrita aplicando as regras com algumas dificuldades. 
Desenvolveu as competências da leitura e da escrita. 
Completou textos com palavras dadas. Fez exercícios de 
cópia e caligrafia. Construiu frases a partir de palavras 
dadas. Utilizou técnicas de recolha e organização da 
informação. Fez leitura e interpretação de textos com 
algumas dificuldades. No âmbito das TIC explorou aplicações 
interativas no sentido promover a aquisição e consolidação 
de competências de leitura e de escrita. 

 É meiga e participativa 

 Respeita as regras 

 É organizada e limpa 

 Tem bom relacionamento com 
os colegas 

 Gosta de ajudar 

                       

11 C.V.O. 

 Na comunicação oral participa com pouca autonomia e 
clareza. Na comunicação escrita trabalhou a identificação de 
todas as letras do abecedário ao nível fonético e grafico. 
Devido às dificuldades reveladas, fez exercícios de 
construção frásica, jogos fonéticos e gráficos, associação 
palavra/figura, composição e decomposição de palavras, 
construção de frases, de leitura e cópias de pequenas frases 
com as consoantes p, t, l, d, m, c e v. Praticou a leitura e a 
escrita mas ainda revela muitas dificuldades na leitura e 
execução dos exercícios.  No âmbito das TIC explorou 
aplicações interativas no sentido promover a aquisição e 
consolidação de competências de leitura e de escrita. 

 É meiga mas pouco  
participativa 

 Respeita as regras 

 É limpa e revela alguma 
organização 

 Tem bom relacionamento com 
os colegas 

 Tem dificuldades de atenção e 
concentração 

 Dificuldades na aquisição e 
aplicação de conhecimentos 

Projecto 

Educativo 

Individual 

12 
É.A.S.M

.  

 Na comunicação oral participa com autonomia e clareza. Na 
comunicação escrita desenvolveu as competências de escrita 
e de leitura. Trabalhou a identificação dos casos de leitura: rr, 
r, ss, s=z, ce, ça, al, ar, ch, nh, lh, as, az, an, am, br, ge, gue 
e o plural do ão ãe õe e am   (fonética e escrita). Fez 
exercícios de leitura e escrita aplicando as regras. 
Desenvolveu as competências da leitura e da escrita. 
Completou textos com palavras dadas. Fez exercícios de 
cópia e caligrafia. Construiu frases a partir de palavras 
dadas. Utilizou técnicas de recolha e organização da 
informação. Fez leitura e interpretação de textos. No âmbito 
das TIC explorou aplicações interativas no sentido promover 
a aquisição e consolidação de competências de leitura e de 
escrita. Dominou com alguma facilidade as competências 
definidas para esta área tendo em conta o seu ano de 
escolaridade. 

 É meiga e participativa 

 Respeita as regras 

 É organizada e limpa 

 Tem bom relacionamento com 
os colegas 

 Gosta de ajudar 

 

13 D.C.S. 

 Na comunicação oral participa com autonomia e clareza. Na 
comunicação escrita desenvolveu as competências de escrita 
e de leitura. Trabalhou a identificação dos casos de leitura: rr, 
r, ss, s=z, ce, ça, al, ar, ch, nh, lh, as, az, an, am, br, ge, gue 
e o plural do ão ãe õe e am   (fonética e escrita). Fez 
exercícios de leitura e escrita aplicando as regras. 
Desenvolveu as competências da leitura e da escrita. 

 É meiga e participativa 

 Respeita as regras 

 É organizada e limpa 

 Tem bom relacionamento com 
os colegas 

 Gosta de ajudar 
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Completou textos com palavras dadas. Fez exercícios de 
cópia e caligrafia. Construiu frases a partir de palavras 
dadas. Utilizou técnicas de recolha e organização da 
informação. Fez leitura e interpretação de textos. No âmbito 
das TIC explorou aplicações interativas no sentido promover 
a aquisição e consolidação de competências de leitura e de 
escrita. Dominou na totalidade as competência definidas para 
esta área e para o seu nível de escolaridade. 

14 
D.C.S.V

. 

 Na comunicação oral participa com autonomia e clareza. Na 
comunicação escrita desenvolveu as competências de escrita 
e de leitura. Trabalhou a identificação dos casos de leitura: rr, 
r, ss, s=z, ce, ça, al, ar, ch, nh, lh, as, az, an, am, br, ge, gue 
e o plural do ão ãe õe e am   (fonética e escrita). Fez 
exercícios de leitura e escrita aplicando as regras. 
Desenvolveu as competências da leitura e da escrita. 
Completou textos com palavras dadas. Fez exercícios de 
cópia e caligrafia. Construiu frases a partir de palavras 
dadas. Utilizou técnicas de recolha e organização da 
informação. Fez leitura e interpretação de textos. No âmbito 
das TIC explorou aplicações interativas no sentido promover 
a aquisição e consolidação de competências de leitura e de 
escrita. Dominou com facilidade as competências definidas 
para esta área e para o seu nível de escolaridade.. 

 É meiga e participativa 

 Respeita as regras 

 Nem sempre é organizada e 
limpa 

 Tem bom relacionamento com 
os colegas 

 Gosta de ajudar 

 Distrai-se com facilidade 

 É muito insegura 

 

15 L.S.L. 

 Na comunicação oral participa com pouca autonomia e 
clareza. Na comunicação escrita desenvolveu as 
competências de escrita e de leitura. Trabalhou a 
identificação dos casos de leitura: rr, r, ss, s=z, ce, ça, al, ar, 
ch, nh, lh, as, az, an, am, br, ge, gue e o plural do ão ãe õe e 
am   (fonética e escrita). Fez exercícios de leitura e escrita 
mas nem sempre aplicando as regras. Desenvolveu com 
dificuldade as competências da leitura e da escrita. 
Completou textos com palavras dadas. Fez exercícios de 
cópia e caligrafia. Construiu com dificuldades frases a partir 
de palavras dadas. Fez leitura e interpretação de textos 
revelando insegurança e dificuldade. No âmbito das TIC 
explorou aplicações interativas no sentido promover a 
aquisição e consolidação de competências de leitura e de 
escrita. Dominou de forma pouco satisfatória as 
competências para o seu nível. 
 

 É meiga mas pouco 
participativa 

 Respeita as regras 

 Nem sempre é organizada e 
limpa 

 Tem bom relacionamento com 
os colegas 

 Gosta de ajudar 

 Distrai-se com facilidade 

Apoio 

educativo 

16  B.F.L. 

 Na comunicação oral participa com autonomia e clareza. Na 
comunicação escrita desenvolveu as competências de escrita 
e de leitura. Trabalhou a identificação dos casos de leitura: rr, 
r, ss, s=z, ce, ça, al, ar, ch, nh, lh, as, az, an, am, br, ge, gue 
e o plural do ão ãe õe e am   (fonética e escrita). Fez 
exercícios de leitura e escrita ma nem sempre aplicando as 
regras. Desenvolveu as competências da leitura e da escrita. 
Completou textos com palavras dadas. Fez exercícios de 
cópia e caligrafia. Construiu frases a partir de palavras 
dadas. Fez leitura e interpretação de textos com algumas 
dificuldades. No âmbito das TIC explorou aplicações 
interactivas no sentido promover a aquisição e consolidação 
de competências de leitura e de escrita. Dominou de forma 
satisfatória as competências definidas para esta área e para 
o seu nível de escolaridade. 

 É meiga e participativa mas 
muito lenta na execução das 
tarefas 

 Respeita pouco as regras da 
sala 

 É pouco organizada e limpa 

 Tem bom relacionamento com 
os colegas 

 Gosta de ajudar 

 Distrai-se com facilidade 

 

17 A.G.R. 

 Na comunicação oral participa com autonomia e clareza. Na 
comunicação escrita desenvolveu as competências de escrita 
e de leitura. Trabalhou a identificação dos casos de leitura: rr, 
r, ss, s=z, ce, ça, al, ar, ch, nh, lh, as, az, an, am, br, ge, gue 
e o plural do ão ãe õe e am   (fonética e escrita). Fez 
exercícios de leitura e escrita aplicando as regras. 
Desenvolveu as competências da leitura e da escrita. 
Completou textos com palavras dadas. Fez exercícios de 
cópia e caligrafia. Construiu frases a partir de palavras 
dadas. Utilizou técnicas de recolha e organização da 
informação. Fez leitura e interpretação de textos. No âmbito 
das TIC explorou aplicações interativas no sentido promover 
a aquisição e consolidação de competências de leitura e de 
escrita. Atingiu de forma pouco satisfatória as competências 
definidas para esta área e para o seu ano de escolaridade. 

 É meiga e participativa mas 
muito lenta na execução das 
tarefas 

 É muito infantil 

 Respeita pouco as regras da 
sala 

 Nem sempre é organizada e 
limpa 

 Tem bom relacionamento com 
os colegas 

 Distrai-se com facilidade 

Apoio 

educativo 
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3. Prioridades de Acção 
 

3.1. Diagnóstico da Turma 

Aspetos Inibidores da 
aprendizagem 

Aspetos facilitadores da 
aprendizagem 

Estratégias a desenvolver 
Problema / Tema do 

P. C.T. 

 
- Falta de atenção/ 
concentração 
 
- Diversificação de 
ritmos de 
aprendizagem 
 
- Dificuldades de 
aprendizagem nas 
diferentes áreas do 
currículo. 

 
- Interesse e empenho.  
 
- Gosto pelo trabalho no 
computador. 
 
- Gosto de vir para a escola. 
 

 
Utilização de fichas de trabalho; 
Utilização de ficheiros; 
Utilização de computador para 
escrita; 
Criação de pequenos textos, ou 
legenda de imagens; 
Jogos de interacção, 
Relato de factos, contos e 
acontecimentos da vida quotidiana, 
Diálogo e participação em 
conversas colectivas, 
Descrição de gravuras e leitura de 
imagens; 
Utilização de material software 
educativo; 
Jogos manipulativos de letras, 
sílabas, palavras e frases; 
Jogos manipulativos de números; 
Jogos de associação de (cores, 
palavras, imagens, números, …) 
Jogos que promovam a atenção e 
concentração. 
Trabalho em grupo. 

 
- Criar hábitos de 
trabalho. 
 
- Atender aos diversos 
ritmos de aprendizagem. 
 
- Colmatar as 
dificuldades registadas 
nas diferentes áreas do 
currículo. 

 

3.2. Situações merecedoras de atenção especial 

Nº Nome Identificação da situação 

1 F.A.R.A. 

- Apresenta limitações ligeiras no domínio das Funções do Corpo, Funções Mentais Globais 
(Intelectuais) e Funções Mentais Específicas (Funções da Atenção, Funções da Memória e 
Funções Emocionais) e às dificuldades manifestadas pelo aluno ao nível da actividade e 
participação. 
- Recomendação: Regime Educativo Especial – Currículo Individual Adaptado. 

2 C.A.M.F. 
- Apresenta algumas dificuldades de aprendizagem. Falta com alguma frequência ou chega 
atrasado à escola. Encontra-se matriculado no 3º ano mas a cumprir as competências do 2º ano. 
- Recomendação: Apoio educativo 

4 H.R.M.L. 
- Apresenta dificuldades de aprendizagem. Já trabalhou o abecedário completo e os números até 
ao 10. Deverá trabalhar os casos de leitura e os números até ao 20. 
- Recomendação: Apoio educativo 

6 P.A.T.A. 
- Apresenta dificuldades em acompanhar o programa do ano em que se encontra matriculado. É 
um aluno malandro. É muito lento e inseguro na realização dos seus trabalhos. 
- Recomendação: Apoio educativo 

9 C.J.M.B. 
- Apresenta algumas dificuldades de aprendizagem. Encontra-se matriculada no 3º ano mas a 
cumprir as competências do 2º ano. 
- Recomendação: Apoio educativo 

11 C.V.O. 
- Apresenta graves limitações no domínio das Funções do Corpo e constrangimentos ao nível da 
Actividade e Participação. 
- Recomendação: Regime Educativo Especial – Currículo Individual Adaptado. 

15 L.S.L. 

- Apresenta dificuldades em acompanhar o programa do ano em que se encontra matriculada. 
Falta com alguma frequência ou chega atrasada à escola. É muito lenta e insegura na realização 
dos seus trabalhos. 
- Recomendação: Apoio educativo 

17 A.G.R. 
- Apresenta dificuldades em acompanhar o programa do ano em que se encontra matriculada. É 
muito lenta e insegura na realização dos seus trabalhos. 
- Recomendação: Apoio educativo 
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4. Métodos de ensino e aprendizagem a privilegiar 
 

 

- Trabalho Individualizado com o grupo 

 Adaptar as situações de ensino aprendizagem, às necessidades de cada um em situações de trabalho de grupo. 

 

- Apoio individual 

 Nas actividades de estudo autónomo (cantinhos de Língua Portuguesa, Matemática, jogos/expressões e TIC). 

 

- Organização do espaço pedagógico 

Será organizado de forma a responder às necessidades dos alunos fomentando a sua autonomia. Serão criadas 

áreas, para que os alunos saibam exactamente o que fazer em cada espaço, tendo ao seu dispor, ficheiros referentes 

às várias áreas curriculares.  

 

 Outras estratégias  

- Vivenciar, explorar e concretizar situações de aprendizagens para serem aplicadas no seu dia a dia; 

- Utilização das TIC; 

- Elaboração e adaptação de materiais pedagógicos; 

- Utilização de jogos didácticos; 

 

5. Momentos, Formas e Instrumentos de Avaliação 
 

Momentos de Avaliação Formas de Avaliação Instrumentos de Avaliação 

 

 Sempre que necessário 
 

 Uma vez por mês (Avaliação 
formativa) 

 

 No final de cada Período 
Lectivo (Avaliação Sumativa) 

 

 Observação directa 
 

 Auto e hetero-avaliação 
 

 

 Avaliação diagnostica, 
formativa e sumativa. 

 

 Relação no dia-a-dia 

 Registos de observação 

 Fichas formativas e 
sumativas 

 Fichas de trabalho 

 Grelhas de registo de 
comportamentos, 
assiduidade, 
competências 
adquiridas 

 

6. Avaliação do Projeto 
Relatório final onde se sintetize o trabalho realizado, a vários níveis: 

 da turma 

 da relação entre os alunos e entre estes com o professor 

 da relação com os encarregados de educação 

 das questões organizativas 

 dos comportamentos e aproveitamento final 

 expetativas conseguidas ou ainda a concretizar 
 

EB1/JI Prof. Maximino Fernandes Rocha, 15 de Outubro de 2009 

Docente: Iracema Monteiro 
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EB1/JI PROFESSOR MAXIMINO FERNANDES ROCHA      ANO LECTIVO 2009/2010         2º Ano de escolaridade 
 

PLANIFICAÇÃO ANUAL       Professora: IRACEMA MONTEIRO 

 
 

 
 
 
 

1.ºPeríodo /Setembro 
Áreas Blocos/ Conteúdos Competências Específicas Atividades Material Avaliação 

 
 
 
Língua 
Portuguesa 

 
 

 Comunicação oral 
Desenvolvimento oral 
com progressiva 
autonomia e clareza 
 
Comunicação escrita 
Desenvolvimento do 
gosto pela escrita e 
pela leitura 

Exprimir-se 
espontaneamente 
Relatar acontecimentos 
Descrever fotografias 
Contar uma pequena história 
Ler frases ou palavras 
Copiar frases ou textos 
Ler pequenos textos 
Escrever o que souber e 
como quiser 

Dialogar sobre situações vividas nas férias 
Explorar oralmente gravuras e fotografias 
Projetar diapositivos e fazer a sua exploração oral 
Sintetizar o que viram: numa frase, duas ou três 
frases, seguindo uma ordem lógica 
Ler textos simples 
Copiar textos ou frases 
Produzir textos e lê-los aos colegas 
Reproduzir textos no computador 

Gravuras 
Livros e cadernos 
Cartolina 
Lápis e marcadores 
Diapositivos 
Tiras de cartolina 
com frases em 
computador 

Registo de 
saberes (ler, 
escrever, 
comunicar) 
Ficha de 
avaliação 
Auto-
avaliação 

1.ºPeríodo /Outubro 
Áreas Blocos/ Conteúdos Competências Específicas Atividades Material Avaliação 

 
 
 
 
Língua 
Portuguesa 

 
 
 

Comunicação oral 
Desenvolvimento oral 
com progressiva 
autonomia e clareza 
 
Comunicação escrita  
Desenvolvimento 
 do gosto pela escrita 
e pela leitura 

Relatar acontecimentos 
Privilegiar momentos de 
conversa e diálogos 
Ler (praticar e desenvolver a 
velocidade e a 
compreensão) 
Produzir textos livres 
Sistematizar os casos de 
leitura/ ortográficos 

Fazer o relato de uma viagem, uma festa, um 
desastre, uma notícia de jornal ou da TV 
Participar, com as suas opiniões, nos projectos ou 
atividades da escola 
Jogos de palavras ou de frases 
Fazer a leitura oral e silenciosa de textos do 
manual 
Explicar o que leu 
Copiar com correção frases ou parágrafos (do 
quadro ou do manual) 
Aplicar em palavras e em frases, de preferência 
ilustradas, os «casos de leitura». 

Quadro preto  
 Giz de cor 
 Livros (leituras) 
 Cadernos, papel 
 Lápis, 
esferográfica, 
marcadores 
 Cartões com 
palavras e figuras 
 Livros da 
biblioteca 

Registo de 
saberes (ler, 
escrever, 
comunicar) 
Ficha de 
avaliação 
Auto e hetero-
avaliação 
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1ºPeríodo /Novembro 
Áreas Blocos/ Conteúdos Competências Específicas Atividades Material Avaliação 

 
 
 
 
Língua 
Portuguesa 
 
 

 
 
 

 Comunicação oral 
Praticar a oralidade 
com progressiva 
autonomia e clareza 
 
Comunicação 
escrita 
Desenvolvimento do 
gosto pela escrita e 
leitura 

Comunicar oralmente as 
suas experiências acerca 
dos cuidados de saúde 
Aperfeiçoar a leitura e a 
escrita 

Suscitar que cada aluno relate os cuidados com: 
a higiene pessoal, o vestuário, a alimentação, a 
habitação e os espaços envolventes 
Ler e analisar textos sobre o tema 
Fazer uma pesquisa de textos, na biblioteca da 
sala, em jornais ou revistas 
Produção de textos pessoais a partir de uma 
imagem (cartaz, fotografia, gravura...) 
Copiar regras elementares e organizar um cartaz 
coletivo 
Fazer ditados orais e mudos com a aplicação dos 
«casos» da Língua e vocabulário activo (vacinas, 
hospital, higiene...) 

  Fotografias 
 Livros 
 Gravuras 
 Cadernos, lápis, 
papel 
Computador 

Aula coletiva 
com carácter 
lúdico 
Ficha de 
avaliação 
Auto e hetero-
avaliação 

1ºPeríodo /Dezembro 
Áreas Blocos/ Conteúdos Competências Específicas Atividades Material  Avaliação  

 
 
 
 
Língua 
Portuguesa 

 
 

 Comunicação oral 
Desenvolvimento da 
capacidade de 
retenção oral 
 
Comunicação escrita 
Desenvolvimento das 
competências de 
leitura e escrita 

Descobrir o prazer de 
comunicar com os outros 
Alargar competências de 
comunicação oral através de 
informações, avisos, 
recados... 
Exercitar diversos tipos de 
escrita: convites, avisos, 
correspondência... 
Ler (individualmente/diálogo, 
coro falado) 

Exercícios de pergunta e resposta, oralmente, 
com as regras necessárias 
Provocar situações concretas de comunicar e 
reter informações (avisos, recados a outra sala, 
aos pais, aluno/aluno...) 
Relato de experiências para demonstrarem o 
prazer de comunicar e receber respostas 
(convidar para a festa de anos e o amigo aceitar 
com alegria) 
Escrever tudo o que foi feito oralmente (avisos, 
recados...) 
Copiar poesias de Natal e memorizar uma  
Escrever cartões de Boas Festas 

Papel 
 Lápis, marcadores 
 Gravador 
 Poesias de Natal 
 Livros 
 Diapositivos 
 Cartazes 
 Cartolina 
 Computador 

Registo de 
experiências  
Ficha de 
avaliação 
Auto e hetero-
avaliação 

2ºPeríodo /Janeiro 

Áreas Blocos/ Conteúdos Competências Específicas Atividades Material  Avaliação  

 
 
 
 
Língua 

 Comunicação oral 
Desenvolvimento da 
linguagem 
 
Comunicação escrita 
Alargamento das 

Utilizar a Língua como 
instrumento de 
aprendizagem: debates, 
notas, entrevistas 
Aperfeiçoar a competência 
da leitura 

Organizar debates sobre um texto, um conto... 
Ensaiar como se faz uma entrevista, realizá-la e 
registar as opiniões 
Recolher/dramatizar textos sobre profissões 
Exercitar leitura silenciosa e leitura oral 
Fazer texto livre. Dizer uma poesia relacionada 

 Papel 
 Lápis, marcadores 
 Gravador 
 Livros 
 Fichas de trabalho 
 Computador 

Ficha de 
avaliação 
Auto e hetero-
avaliação 
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Portuguesa 

 
 
 

competências de 
leitura e escrita 

Produzir textos pessoais 
Praticar e melhorar formas 
corretas de ortografia 

com as profissões 
Ditados orais e mudos para consolidar certos 
casos de ortografia 
Praticar o vocabulário ativo (peixeira, merceeiro, 
tratorista, motorista, canalizador...) 

2ºPeríodo /Fevereiro 
Áreas Blocos/ Conteúdos Competências Específicas Atividades Material  Avaliação  

 
 
 
 
Língua 
Portuguesa 

 
 
 

  
Comunicação oral 
Património literário 
oral 
 
Comunicação escrita 
Alargamento das 
competências de 
leitura e escrita 

 
Criar o gosto pela recolha de 
produções do património 
literário oral 
Desenvolver o gosto pela 
escrita pessoal e pela leitura, 
na versão integral de 
histórias e poemas infantis 

Pedir às crianças que recolham no seu meio: 
lengalengas, adivinhas, rimas, trava-línguas.. 
Entrevistar o grupo folclórico e aprender uma 
canção 
Gravar recolhas do património oral 
Ler com expressão textos simples 
Dizer uma poesia de Carnaval 
Produzir textos e reproduzi-los para os colegas 
Praticar o vocabulário ativo: Carnaval, circo, 
máscaras, fantoches, serpentinas, cortejo, etc., e 
aplicar em frases simples e ilustrar 

 Pais 
 Grupo folclórico 
local 
 Gravador 
 Livros 
 Contos 
 Poesias 
 Filmes 
 Cassetes e vídeo 
 Computador 

 
Registo   
Ficha de 
avaliação 
Pôr em 
comum para 
avaliar a 
participação 
dos alunos no 
projecto 

2ºPeríodo /Março 
Áreas Blocos/ Conteúdos Competências Específicas Atividades Material  Avaliação  

 
 
 
 
Língua 
Portuguesa 

 
 
 
 
 

 Comunicação oral 
Aumento da 
capacidade de 
expressão oral 
  
Comunicação escrita 
Desenvolvimento das 
competências de 
leitura e escrita 

Apresentar ou emitir opiniões 
sobre os trabalhos 
individuais ou de grupo 
Experimentar diversos tipos 
de escrita de acordo com o 
projeto mensal: - convites, 
avisos, correspondência, 
relato, mensagem. 
Incentivar a prática do ditado 
mudo para progredir na 
ortografia 

Leitura de textos sobre a Primavera 
Decorar uma poesia alusiva ao tema 
Escrita de uma canção no quadro 
Fichas individuais com complementos, ligações, 
invenção de frases... 
Fazer ditados mudos previamente elaborados 
pelo professor. 
Trabalhar frases extraídas de textos (correção, 
ortografia, sentido...) 
Apreciação dos trabalhos: desenhos, textos, 
relatos, cartazes... 
Presente para o Pai, Dia da Árvore 

 Cartolinas  
 Marcadores 
 Papel liso 
 Poesias 
 Livros 
 Cartões com 
palavras 
 Gravuras 
 Ditados mudos 
 Computador 

Aula coletiva   
Ficha de 
avaliação 
Registo de 
aquisição de 
conhecimento
s 
Auto e hetero-
avaliação 

3ºPeríodo /Abril 
Áreas Blocos/ Conteúdos Competências Específicas Atividades Material  Avaliação  

 
 
 

 Comunicação oral 
Desenvolvimento e 
retenção da 
informação oral 

Melhorar a qualidade da 
leitura individual e dialogada 
Exprimir-se por iniciativa 
própria 

Contar histórias de animais ouvidas a outras 
pessoas 
Falar dos seus animais ou dos da sua família 
Relatar factos espontaneamente observados 

 Pessoas da 
comunidade 
 Livros 
 Papel 

Aula coletiva   
Ficha de 
avaliação 

 



Apêndice II 

104 
 

 
Língua 
Portuguesa 

 
 
 
 
 

 Comunicação 
escrita 
Alargamento de 
competências de 
leitura e escrita 
Recolha e organização 
da informação 

Prosseguir a aprendizagem 
ortográfica 
Prender a organizar recolhas 
e informações: gravuras, 
postais, fotografias, jornais, 
revistas, palavras... 

Fazer pesquisa de textos em livros da biblioteca 
Praticar a leitura para a conseguir expressiva 
Reconstruir textos com frases em desordem 
Consultar listas de palavras organizadas sobre 
animais e fazer a sua escolha 
Texto livremente tratado (ex. o meu gato..) 
Empregar o vocabulário ativo em ditados 

 Marcadores 
 Capas de argolas 
 Fichas globais 
 Separadores 
 Computador 

Auto e hetero-
avaliação 

 

3ºPeríodo /Maio 
Áreas Blocos/ Conteúdos Competências Específicas Atividades Material  Avaliação  

 
 
 
 
Língua 
Portuguesa 

 
 

Comunicação oral 
Alargamento 
da competência de se 
comunicar 
 
Comunicação escrita 
Desenvolvimento das 
competências de 
leitura e escrita 

Criar condições de 
verdadeira comunicação 
(projetos, debates, 
entrevistas...) 
Aperfeiçoar a composição 
escrita e a ortografia 
Melhorar a qualidade da 
leitura 

Dizer rimas e lengalengas 
Recriar personagens e ações 
Recontar histórias e dramatizá-las 
Ordenar frases e excluir a frase «pirata» 
Escrever relatos de visitas de estudo coletivos) 
Transformar histórias em banda desenhada 
Fazer ditados orais e mudos 
Fazer composições livre 
Ler rimas em prosa e poesia 

 Gravador, cassete 
 Livros 
 Máquina de 
escrever 
 Papel 
 Fichas globais 
 Computador 

Aula coletiva   
Ficha de 
avaliação 

 
Auto e hetero-
avaliação 

 

3ºPeríodo /Junho 
Áreas Blocos/ Conteúdos Competências Específicas Atividades Material  Avaliação  

 
 
 
Língua 
Portuguesa 

 
 
 
 
 

 
Comunicação oral 

Desenvolvimento da 
capacidade de 
expressão oral 
  
Comunicação escrita 
Alargamento das 
competências de 
leitura e escrita 
 

 
Criar o gosto pela recolha de 
produções do património oral 
Praticar a leitura e escrita 
como meio de desenvolver a 
compreensão na leitura 
 
 
 

 
Leitura de textos relacionados com o tema 
Relacionar o que leu c/ as suas vivências 
escolares e extra-escolares 
Texto livre. Reproduzi-lo no computador 
Identificar e caracterizar personagens e ações 
Estudo ortográfico. Ditados orais e mudos 
Reconhecer elementos comuns e diferentes em 
rimas e lengalengas  
Recolher quadras nos jornais. Construir rimas e 
dramatizar algumas cenas 

 
Quadras de S. 
João 
 Gravador, cassete 
 Livros 
 Papel 
 Fichas globais 
 Computador 
 Jornais 
 
 

 
Aula coletiva   
Ficha de 
avaliação 
Auto e hetero-
avaliação 
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EB1/JI DE  Professor Maximino F. Rocha 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

 

Ano Letivo 2009/2010 

 

Nome:  C. J.M.B. 

Data Nascimento: 19/11/1999 Ano: 2 Nível: 2 Idade: 10 

Nº de retenções anteriores: 0 Ano(s) de escolaridade em que foi retido: 0 

Docente:  Iracema Aurora Guedes Monteiro 

  

Explicitação das dificuldades apresentadas pelo aluno nas seguintes áreas.         

 

Língua Portuguesa:                              

 

Expressão oral/ Compreensão oral           

 Revela dificuldade na compreensão dos conteúdos ao nível oral. 

 Revela alguma dificuldade na articulação verbal do seu discurso.    

Expressão escrita           

 Escrever palavras e frases do seu vocabulário. 

 Em registar letras e palavras simples através do ditado. 

 Dificuldade em descobrir elementos comuns a várias palavras. 

 Dificuldade em construir palavras e frases simples.            

Compreensão de textos           

 Dificuldade em distinguir ditongos, algumas vogais e consoantes. 

 Dificuldade em associar à letra/ sílaba. 

 Dificuldade na interpretação de frases.                                

Vocabulário           

 Possui vocabulário pobre. 

 Formular questões.                                    

Leitura            

 Reconhece as vogais e a maioria das consoantes individualmente. 

 Tem dificuldade em reconhecer os ditongos. 

 Faz leitura de palavras e frases simples de forma muito silabada e pouco entoação. 
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Domínio Sócio Emocional:                            

 

 Está constantemente a chamar a atenção, na sala de aula. 

  Não presta atenção às explicações dadas na aula. 

 Na maioria das vezes não faz os trabalhos pedidos (tanto na sala como em casa). 

 Nem sempre passa os trabalhos colocados no quadro para resolver em casa. 

 Não revela organização no trabalho individual. 

            

 

O (A) Professor(a): Iracema monteiro 

 

O (A) Professor(a) de Apoio __________________________________________________________  

             

            

Apresentado em Conselho de Núcleo de _____/____/______  

 

  

 O(A) Coordenador(a) de Núcleo ______________________________________________________ 
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EB1/JI DE Professor Maximino Fernandes Rocha 

PLANO INDIVIDUAL 

Ano Letivo 2009/2010 

 

Nome:  C. J.M.B. 

Data Nascimento: 19/11/1999 Ano: 2 Nível: 2 Idade: 10 

Nº de retenções anteriores: 0 Ano(s) de escolaridade em que foi retido: 0 

Docente:  Iracema Aurora Guedes Monteiro 

 

Áreas de 

Intervenção 
Estratégias / Atividades 

Observações/ 

Reformulações 

 

 

Expressão 

Oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organização 

do discurso 

oral e 

alargamento 

do 

vocabulário 

 

 

 

- Ler e interpretar textos adequados aos seus conhecimentos. 

- Incentivar o aluno a expressar-se por iniciativa própria. 

- Descrever imagens e gravuras. 

- Narrar experiências do dia-a-dia. 

- Manter uma conversa. 

- Reproduzir uma história. 

- Responder a perguntas relacionadas com uma história. 

- Dramatizar histórias e situações. 

- Inventar e contar histórias. 

- Identificar palavras e frases simples. 

- Identificar frases desordenadas. 

- Completar corretamente frases simples. 

- Identificar intervenientes de textos ou histórias 

apresentadas. 

 

Leitura 

- Colocar por ordem lógica as figuras de uma história. 

- Contar por suas palavras a história lida. 

- Ler palavras simples. 

 - Ler pequenos textos. 

- Identificar as personagens de um texto simples. 

- Identificar ideia principal de um texto simples. 

- Localizar a ação de um texto simples no tempo e no 

espaço. 

- Identificar os principais momentos do desenrolar da ação 

de um texto simples. 
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Expressão 

Escrita 

 

 

 

 

 

Compreensão 

de textos 

 

 

Escrita 

- Escrever o seu nome completo. 

- Escrever palavras. 

- copiar frases simples. 

- Utilizar letra maiúscula e minúscula. 

- Compor e escrever frases simples. 

- Copiar pequenos textos. 

- Escrever com relativa correção gramatical e sintática. 

 

- Revelar compreensão global de um pequeno texto. 

- Antecipar frases a partir de elementos conhecidos. 

- Desenvolver o gosto pela escrita por iniciativa própria, a 

partir de um caderno onde a aluna pode escrever sobre o 

que quiser. 

Acompanhá-la numa leitura individual e em pequenos 

grupos. 

 

Recursos: 

 Professora: Titular de Turma 

 Fichas de trabalho 

 

Avaliação: 

Instrumentos 

 Fichas de avaliação formativa e sumativa 

 Registos de observação individual 

 Livros de histórias 

Periodicidade 

 Semanal, mensal e trimestralmente, grelhas de registo, auto – avaliação. 

 

 _____________________, _____ de ______________ de _________ 

 

O(A) Professor(a): Iracema Monteiro  O (A) Professor(a) de Apoio ________________ 

O(A) Coordenador(a)___________________________________________________________ 

O (A) Encarregado(a) de Educação 

__________________________________________________________________ 

Docente do NEE _______________________          Técnico do SPO ____________________ 

(Quando necessário)              (Quando necessário) 

 

Aprovado pelo Conselho Executivo em _____/______/______ 

O Presidente do Conselho Executivo 

____________________________________________________________________ 
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EB1/JI Professor Maximino F. Rocha 

 

CURRICULO INDIVIDUAL ADAPTADO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 

Nome: C. V. O. Data de Nascimento:2001 

Morada:  Telefone: 

Estabelecimento de Ensino: EB1/JI. Professor Maximino 

Fernandes Rocha 

Docente: Iracema Aurora Guedes Monteiro 

Ano/nível: 2º ano / 1 

Encarregado de Educação: L. M.S.V.O. Parentesco: Mãe 

 

2. ÁREAS DE INTERVENÇÃO/CURRICULAR ADAPTADA 

 Comunicação 

 Leitura e Escrita 

Área do Currículo: Comunicação 

Objetivos Gerais: 

- Desenvolver a linguagem compreensiva 

- Otimizar a comunicação através de um sistema de comunicação aumentativo  

Conteúdos Competências 

Exemplos de 

Atividades e 

Estratégias 

Avaliação 

Compreensão  

 

 

 

 

Expressão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articulação 

 

 

 

Discriminação 

auditiva 

1- Responde adequadamente a 

perguntas “O que é…?”, “Quem é…?”, 

“Onde está?”, “O que faz…?”, 

recorrendo aos símbolos da sua 

tabela, a gestos e a vocalizações 

2- Executa ordens simples (2 ou mais 

instruções) 

3- Dramatiza cenas do quotidiano de 

acordo com a instrução oral dada 

4- Identifica a imagem correta e/ou 

símbolo da tabela de acordo com a 

instrução ouvida 

5- Constrói frases simples apontando 

para as imagens da sua tabela de 

acordo com a frase ouvida 

6- Ouve pequenas histórias como o 

suporte de um livro ou imagens e 

direcionando o olhar para as mesmas 

7- Articula de forma percetível 

palavras isoladas (dissilábicas) 

/fonemas por repetição 

8- Utiliza a estrutura frásica SVO 

(sujeito/verbo/objeto) na descrição 

de ações com suporte dos símbolos 

- Utilização da tabela 

de comunicação em 

todos os contextos 

da sala de aula 

 

- Criação de símbolos 

para associação aos 

da tabela 

 

- Adaptação de 

histórias com 

símbolos 

 

- Adaptação de 

canções com 

símbolos 

 

- Adaptação de 

imagens de ações 

com símbolos 

 

- Na utilização da 

tabela procurar que a 

Sandra vocalize 
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da sua tabela 

9- Relata acontecimentos vividos ou 

observados, recorrendo à sua tabela, 

a gestos e vocalizações 

10- Conta uma pequena história 

ouvida (com suporte de imagens ou 

livro) – utilizando a tabela e 

vocalizações 

11- Nomeia objetos e gravuras e 

símbolos da tabela de acordo com as 

suas possibilidades em termos 

articulatórios 

12- Aponta para os símbolos no 

sentido de exprimir os seus desejos 

ou necessidades 

13- Associa imagens ao respetivo 

símbolo da tabela 

14- Combina símbolos para fazer 

frases simples 

15- Recorre à tabela por iniciativa 

própria quando se quer fazer 

entender 

16- Recorre intencionalmente aos 

símbolos sim e não para responder a 

questões diretas. 

conforme aponta 

para os símbolos 

 

- Utilização de 

símbolos de suporte 

à tabela para 

ordenar de acordo 

com a estrutura SVO  

 

 

Área do Currículo: Leitura e Escrita 

Objetivos Gerais: 

- Identificar palavras e frases com interesse prático 

- Adquirir aptidões necessárias à escrita no computador 

Conteúdos Competências 
Exemplos de Atividades e 

Estratégias 
Avaliação 

 

Discriminação 

visual -auditiva 

 

 

Memória visual 

 

Memória 

auditiva 

 

1- Reconhece o seu 1º nome 

e o 1º nome dos colegas, 

familiares e adultos mais 

próximos. 

2- Identifica globalmente 

palavras relacionadas com as 

suas rotinas e interesses 

3- Escreve o seu 1º nome no 

computador 

4- Escrever palavras 

relacionadas com os seus 

interesses. 

 

- Utilização de letra de 

imprensa maiúscula e 

minúscula 

- Realização de jogos de 

associação de palavras 

- Utilização de letras móveis 

para compor palavras 

- Utilização de palavras 

móveis para compor frases 

- Criação de grelhas para o 

teclado adaptado com as 

palavras em estudo. 
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3. METODOLOGIA A ADOPTAR 

 Trabalho individualizado com a turma 

 Apoio individual  

 Trabalho a pares 

 Utilização de uma tabela de comunicação (sistema SPC) 

 Participação nos projetos da turma de acordo com o seu nível de desempenho e 

preferências 

 Utilização do computador como forma de potenciar as aprendizagens 

 Adaptação de materiais 

 

4. PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

As áreas do currículo devem ser avaliadas anualmente (no decurso do último trimestre 

letivo) dando lugar a uma síntese descritiva dos desempenhos por áreas. 

 

5. OBSERVAÇÕES 

 

 

 

Elaborado por: Iracema Monteiro 

 

Data de início do currículo: ______ / ______ / ______ 

Data de conclusão do currículo: ______ / _______ / _______ 

Revisto por: 

___________________________________________________________________ 

Data de avaliação do currículo: ______ / ______ / ______ 

 

ASSINATURAS 

Coordenadora do Núcleo de Educação Especial:___________________________ 

 

Encarregado de Educação:_________________________________________
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Secretaria Regional da Educação e Formação    

Direção Regional da Educação e Formação      

Escola Bás ica e Secundár ia  de Santa Mar ia                                                                                                        

 

Projeto Curricular de Turma 

EB1/JI do Aeroporto 

3.º Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professora: Iracema Monteiro 

  

 

 

    

Professora: Iracema Aurora Guedes Monteiro 

 

 

 

http://pt.inmagine.com/izs012/izs012801-photo
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        1. Caraterização da turma 

1.1– Horário semanal da turma EB1/JI DO aeroporto - turma. 3.ºano 

Ano letivo 2010/2011 

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

9:00h 

9:45h 

Língua 

Portuguesa 
Inglês Matemática Estudo do Meio 

Estudo do 

 Meio 

9:45H 

10:30H 
Língua Portuguesa Estudo do Meio Matemática Inglês Matemática 

      

11:00H 

12:00H 
Ed. Física Matemática Língua Portuguesa Ed. Física Língua portuguesa 

a l m o ç o 

13:30H 

14:15H 
Matemática TIC Estudo do meio 

Língua  

portuguesa 
Cidadania 

14.30H 

15:30H 
Estudo do Meio Língua Portuguesa Expressões Matemática Ed. Física 

      

15:30 

16:15h 
Atendimento aos pais Língua Portuguesa  Cidadania  

 

1.2 – Caraterização dos alunos 

 

N.º de processo Número Nome do Aluno Idade Sexo 

 1 D. P. C. 8 M 

 2 C. F. V. 8 F 

 3 J. C. S. 8 M 

 4 J. R. F. 8 F 

 5 J. P. C. S. 7 M 

 6 L. F. R. M. 8 M 

 7 M. B.S. A. 8 F 

 8 M. C. S. 8 F 

 9 M. C. F. 8 M 

 10 P. G. A. 8 M 

 11 R. B. P. C. 8 M 

 12 M. A. T. L. 8 F 

 

A turma do 3º /C da EB1/JI de Aeroporto, do Agrupamento da Escola Básica e 

Secundária de Santa Maria, é constituída por doze alunos, matriculados no 3º ano de 

escolaridade pela primeira vez. Esta turma tem tido um percurso escolar conjunto desde o 

1º ano, à exceção de uma aluna, C. F. V., que veio transferida, no ano lectivo 2010//2011, de 

outra escola. 

A turma é um pouco heterogenia, com uma autonomia diversa e com diferentes 

ritmos de aprendizagem. No entanto, todos são participativos e revelam interesse pelas 

aprendizagens.  
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1. 3 – Contexto Pessoal e Escolar 

 

Nº total de alunos 12 

Nº de alunos do sexo feminino 5 

Nº de alunos do sexo masculino 7 

Nº de repetentes 0 

Nº de alunos com N.E.E. 0 

Média de idades 8 

Área (s) Curricular (s) com mais 

dificuldade 

Língua Portuguesa: 4 

Matemática: 3 

Estudo do Meio: 1 

Expressão Plástica: 1 

Educação Física e Motora: 1 

Expressão Musical: 1 

Expressão Dramática: 1 

Alunos com apoio extra-escolar 

(A.T.L.) 

0 

Modelo de trabalho pedagógico 

preferido pela maioria 

A professora explica a matéria, utilizando os livros adotados;       

A professora apresenta a matéria com recurso a meios áudio-

visuais;                                 

A professora utiliza, com frequência, o ensino experimental                     

Tempos livres T.V.: 11 Ler: 5 Música: 1 Futebol: 6 

Natação: 3 Compu: 11   

Profissão desejada no futuro Rapazes 

Bombeiro             1 

Prof. Ginástica     2 

Piloto Aéreo         1 

Piloto de Rali       1   Eng. 

Mecânico             1 

Médico                1    

Raparigas 

Médica               1 

Bombeira            2 

Carteiro              1 

Professora          1 

 

 

1. 4 – Contexto Social e Económico  
Média de idades das mães 36 

Média de idades dos pais  35 

Profissão dos pais (maior %) 50% - Função Pública 

Profissão das mães (maior %) 33% - Professores 

Mães domésticas (%) 17%  - Domésticas 

Escolaridade dos pais Não sabe ler: 0 4º Ano: 2 6º Ano: 3 12º Ano: 3 

Curso médio: 1 Licenci: 3   

Escolaridade das mães Não sabe ler:0 4º Ano: 3 6º Ano: 5 12º Ano: 2 

Curso médio Licenci: 2   

Média do nº de irmãos 1.7 

Alunos subsidiados Escalão A: 6 Escalão B: 1 Sem escalão:5 

Transporte para a escola A Pé: 0 Autocarro: 0 Bicicleta: 0 

Automóvel: 12 Motorizada: 0 Outro: 0 
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Os pais dos alunos são funcionários públicos, professores e trabalhadores por conta 

de outrem em empresas privadas. Apenas um é trabalhador por conta própria (tem um 

ginásio) e é professor de Educação Física. As mães na sua maioria, são domésticas, outras 

trabalham na função pública. Os alunos provêm de meio familiar sociocultural em que, a 

formação académica dos pais, na sua maioria com o 12º ano de escolaridade e formação 

académica superior. Deslocam-se frequentemente à escola para se inteirarem da vida 

escolar dos seus educandos, são colaborantes e participativos. A maioria das famílias são 

constituídas por um ou dois filhos, apenas uma monoparental. 
 

2. PRIORIZAÇÃO DOS PROBLEMAS 

(definidos no P.E. e relacioná-los com os contextos) 

 Qualidade das aprendizagens 

 Incumprimento das regras de comportamento; 

2.1 – Problemas detetados na turma  

 Linguagem (compreensão e da exploração oral). 

 Dificuldade na organização do pensamento. 

 Dificuldade em compreender/executar ordens. 

 Dificuldade na articulação de alguns fonemas e palavras. 

 Semântica pouco desenvolvida (vocabulário reduzido). 

 Dificuldade na análise fonológica das palavras. 

 Alguns erros ortográficos 

 Falta de atenção/concentração em alguns alunos. 

 Dificuldade em interiorizar e aplicar as regras estabelecidas, mas raramente 

(levantar o dedo para falar; respeitar a opinião dos outros; saber ouvir /falar, 

sentar…).   

 

3. DEFINIÇÃO DE ATIVIDADES/ESTRATÉGIAS 

 Estabelecer critérios de orientação e atuação pedagógica; 

 Produzir, com frequência exercícios práticos de expressão oral e escrita; 

 Saber escutar discursos de pequena extensão (audição de instruções, audição de 

leituras, audição de diálogos sobre assuntos bem delimitados, audição de 

gravações…) 

 Distinguir e reter o essencial do que foi ouvido 

 Descobrir, pelo contexto, o significado de palavras ainda desconhecidas, 

alargando, assim, o vocabulário passivo. 

 Reconhecer estruturas sintáticas de complexidade compatível com o nível de 

desenvolvimento linguístico atingido na fase etária em questão 

 Praticar trava-línguas com o objetivo de adaptação articulatória 

 Executar exercícios que destaquem a função distintiva da entoação (pergunta, 

ordem, pedido…) 

 Na sala de aula, interagir verbalmente de forma confiante, treinando as 

estruturas do diálogo 

 Formular perguntas e respostas e responder a questionários 

 Dramatizar cenas do quotidiano, situações vividas ou imaginadas. 
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 Descrever cenas e objetos observados. 

 Contar histórias ou completá-las, imaginando o desenlace. 

 Apresentar e emitir opiniões sobre trabalhos individuais ou de grupo. 

 Regular a participação nas diferentes situações comunicativas (aguardar a vez 

de falar, ouvir e respeitar a fala dos outros…). 

 Dramatizar histórias ouvidas. 

 Participar em situações que desenvolvam o convívio e o gosto pela escrita. 

 Produzir textos por iniciativa própria. 

 Realizar exercícios ortográficos. 

 Legendar gravuras, associando-as a textos. 

 Legendar gravuras. 

 Desenvolver a convivência cívica (trabalhos em equipa, cooperação, solidariedade, 

partilha, espírito crítico). 

 Participar na elaboração de regras. 

 Organização dos alunos dentro da sala de aula. 

 Orientação das saídas e das entradas na sala de aula. 

 

4. PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 
(atividades em que a turma vai participar, tendo em conta os seus interesses e necessidades) 

 

5. FORMAS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO A IMPLEMENTAR 

(prioridades em função das características da turma) 

 Fichas de avaliação diagnostica, formativa e sumativa 

 Observação direta; 

 Preenchimento de grelhas de comportamento e de leitura 

 auto – avaliação; 

 Registo individual do aluno. 

 

Itens a avaliar 

Participação na aula 

Realização dos trabalhos de casa 

Organização 

Assiduidade e pontualidade 

Relação com o professor e com os colegas 

Cooperação nos trabalhos de grupo 

Autonomia; Responsabilidade; Criatividade 

Execução de tarefas 

Atitudes e comportamento 

Aquisição de competências essenciais 

Utilização dos materiais; Coordenação motora  

Expressividade 

 

7-ÁREA DO PROJECTO 

(temáticas a desenvolver) 

Tema do projeto: Educação Ambiental  
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Qualidade das aprendizagens 

Competências Específicas 

Utilizar a leitura e escrita com finalidades diversas: prazer e divertimento, fonte de 

informação, de aprendizagem e enriquecimento da língua. 

    Estimular o gosto pela leitura e escrita, permitindo caminhar em direcção a um 

desenvolvimento e compreensão, exercitando deste modo o espírito crítico e enriquecendo 

a expressão oral e escrita. 

Desenvolver a capacidade de observação e espírito crítico; 

Incentivar o gosto pela pesquisa e trabalho de grupo; 

     Desenvolver a capacidade para respeitar a vida; 

Desenvolver a capacidade para compreender e usar racionalmente recursos naturais; 

Incentivar o diálogo/partilha/capacidade de escuta; 

Promover a articulação de saberes, experiências e culturas “não formais” com saberes 

“formais” pré-estabelecidos nos programas curriculares; 

      Desenvolver a capacidade para participar criticamente na resolução de problemas 

ambientais. 

Dinamizar a vida pedagógica; 

 

DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO: 

 Nome do Projeto: Educação Ambiental “ A Terra precisa da nossa ajuda” 

 Justificação: 

Tem como objetivo principal criar consciência ambiental, mudar hábitos e atitudes 

promover o gosto pela leitura, estimular a imaginação, desenvolver a linguagem, a 

articulação e a atenção que é um das dificuldades da quase generalidade da turma. 

Além da dificuldade em ouvir e estar atento, também há algumas dificuldades de 

articulação, desconhecimento semântico e de organização de pensamento. 

Para além da leitura e análise de textos, vamos proceder à recolha de artigos sobre o tema, 

procurar junto das famílias e da comunidade a recolha de informações e tentar que em casa 

os pais dediquem algum do seu tempo aos filhos, transmitindo-lhes os seus saberes e 

participem no desenvolvimento de conhecimentos. 

 

Planificação do trabalho:  

Estratégias 

 Pesquisar 

 Recolher e selecionar informação 

 Trabalhar em grupo                                                      

 Promover debates 

 Recorrer a entreajuda  

Atividades 

 Definir as regras de trabalho: individual e em grupo 

 Planificar o trabalho a desenvolver 

 Ler e analisar textos relacionados com o tema ambiente/poluição 

                     Recolher artigos sobre o mesmo tema.  

 Elaborar objetos (brinquedos…) recorrendo à utilização de materiais. 
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 Elaborar ornamentos de Natal, recorrendo à utilização de materiais. 

 Participar na campanha “Tens lata?” 

 Pesquisar sobre o tema em www.ambisousa.pt/ 

 Elaborar cartazes sensibilizando a comunidade educativa para a utilização 

correta dos ecopontos e para a regra dos 3R. 

 Questionários sobre hábitos ecológicos e seleção de lixos-tratamento de 

dados. 

 Limpar o espaço da escola e arredores e descreverem o que viram de mal. 

     RECURSOS: 

 Papel / Cartolina / Tintas 

 Lápis/canetas/marcadores 

 Computador / Internet 

 Tesoura / Cola / Livros 

     Produto final: Exposição do material realizado 

 

8.COMPETÊNCIAS TRANSDISCIPLINARES 

ARTICULAÇÃO CURRICULAR 

Área 
Competências a 

desenvolver 
Conteúdos  Operacionalização  Materiais  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todas  
as  

áreas 
 

Usar corretamente a Língua 
Materna; 
Exprimir-se, oralmente e por 
escrito, de forma confiante, 
autónoma e criativa 
Comunicar, de forma correta e 
adequada, em contextos 
diversos e com objetivos 
diversificados; 
Desenvolver a aquisição de 
métodos individuais de 
trabalho e de aprendizagem; 
Cooperar com os outros em 
trabalho de grupo; 
Conhecer e compreender as 
finalidades da tarefa a 
executar; 
Responsabilizar-se por 
realizar integralmente uma 
tarefa; 
Conhecer e atuar segundo 
regras, critérios e normas de 
conduta de boas práticas de 
intervenção social; 
Realizar diferentes tipos de 
atividades promotoras da 
saúde, do bem-estar e da 
qualidade de vida. 
Recolher, selecionar e 
organizar informação. 

Comunicação 
Oral e escrita 

 
 
 
 
 
 
 
 

Expressão 
escrita 

Fala de forma clara e audível. 
 
Responde a questionários. 
 
Escreve legivelmente, gerindo 
o espaço da página. 
 
Lê textos. 
 
Identifica as ideias principais 
do texto. 
 
Participa construtivamente na 
discussão em grupo. 
 
Aguarda a vez de falar, ouve e 
respeita a fala dos outros. 
 
Apresenta e emite opiniões 
sobre trabalhos individuais ou 
de grupo. 
 
Recolhe documentação, 
organizando-a segundo 
classificando-a segundo 
critérios diversos. 

Livros 
 

Cadernos 
 

Fotocópias 
 

Lápis 
 

Cartolinas 
 

Tintas 
 

Tesoura 
 

Cola 
 

Computador 
 

Gravador 
 
 

 

 

 

 

http://www.ambisousa.pt/
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9.ALUNOS A MERECER MAIS ATENÇÃO 

Nome: M. C. S. 

Problema/necessidade:  

Aluna com pouco poder de concentração, distrai-se com demasiada facilidade e revela 

pouca autonomia. Dá alguns erros ortográficos. 

Estratégia (s) a desenvolver:  

 

Nome: L. F. R. M.    

Problema/necessidade:  

O Aluno é um pouco falador, distraído, aplica-se mas tem uma certa dificuldade de 

concentração. Dá alguns erros ortográficos. 

Estratégia (s) a desenvolver:  

 

Nome: M. B. S. A. 

Problema/necessidade:  

Aluna com pouco poder de concentração, distrai-se com demasiada facilidade e revela 

pouca autonomia. Dá alguns erros ortográficos. Dificuldade no cálculo mental. 

Estratégia (s) a desenvolver: 

 

10.AÇÕES A DESENVOLVER JUNTO DOS PAIS/ENCARREGADOS DE 

EDUCAÇÃO 

 Os Pais/Encarregados de Educação são convocados para as reuniões de avaliação, 

são convidados a participar na vida da escola, trocando ideias e opiniões com a docente, 

ajudando com a sua participação na elaboração de materiais, nas festas…; tomam 

conhecimento do Projeto Curricular de Turma e deslocam-se à escola sempre que queiram 

tomar conhecimento da evolução da aprendizagem dos seus educandos ou quando é 

necessário transmitir alguma informação útil. 

 

11.AVALIAÇÃO DO PROJETO CURRICULAR DE TURMA  

ESCOLA:EB1/JI do Aeroporto   ANO: 3ºAno    TURMA: C 

Ano letivo 2010//2011 

A turma 3/C da EB1/Ji do Aeroporto é constituída por doze alunos, com oito anos de 

idade, matriculados pela primeira vez no terceiro ano de escolaridade, que na generalidade 

acompanham bem o programa proposto para este período. Alguns alunos são lentos em 

executar as tarefas, distraídos, mas o seu comportamento é satisfatório. Outros, 

apresentam algumas dificuldades na aprendizagem, nomeadamente nas áreas de Língua 
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Portuguesa, na escrita/ leitura e na matemática, a nível de compreensão, domínio e 

aplicação de conhecimentos. De uma forma geral os alunos são assíduos e autónomos. Dois 

alunos revelam alguma dificuldade na leitura, erros ortográficos, carências sintáticas e de 

organização do texto. Outros dois alunos são bons em todas as áreas disciplinares. São 

alunos concentrados, com rapidez na execução das tarefas, muito empenhados e com um 

comportamento excelente.  

A M. C. S., necessita de um reforço positivo, sendo uma aluna doce e meiga e 

obediente mas demora muito na execução das suas tarefas. Dá alguns erros ortográficos. 

Todos os alunos adquiriram as competências propostas, em todas as áreas. A turma 

de um modo geral, revela um comportamento e um aproveitamento satisfatório. 

A avaliação das aprendizagens foi realizada em três momentos distintos: 

diagnóstica, formativa e sumativa. Assim sendo, e face ao desenvolvimento dos alunos desta 

turma, vou dar continuidade às estratégias definidas no Projeto Curricular de Turma 

EB1/J1 Do Aeroporto, 2010 / 2011 

 

A docente da turma: _________________________________ 

(Iracema Aurora Guedes Monteiro) 
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SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO          EB1/JI DO AEROPORTO 

DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO          3.º ANO 

Escola Básica e Secundária de Santa  Maria           Docente Titular : I racema Monteiro  

Planificação Anual de Língua Portuguesa 

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 

- Diagnóstico de leituras 

- Fichas de identificação 

-Organização: deveres e 

direitos, prémios e 

alternativas pedagógicas; 

- Revisão ao alfabeto. 

- Divisão silábica 

- Jogos de palavras 

- Interpretação oral e 

escrita 

- Leitura de textos variados 

- Sons vocálicos e sons 

consonânticos 

- Sinonímia/antonímia 

- Translineação 

- Rimas  

- Famílias de palavras 

- Recolha de lendas locais 

- Criação de pequenos 

textos individuais 

- Sílaba tónica e sílaba 

átona 

- Sinais gráficos de 

acentuação 

- Famílias de palavras 

-Transformação de frases 

(negativa/ afirmativa) 

- Os contos natalícios:  

- Leitura e dramatizações 

- Sinonímia/antonímia 

- Sinais de pontuação 

Nomes: género, número e 

grau 

- Leituras orientadas 

- Introdução ao resumo 

- Tipos de texto: prosa, 

verso, BD e teatro; 

- Tipos e formas de frase 

- Adjectivos 

FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 

- Leitura expressiva 

- Os nomes: número, 

género e grau 

- Transformação de frases 

(negativa/ afirmativa) 

- Rimas 

- Verbos  

- Ordenação alfabética de 

palavras 

- Jogos de palavras 

- Nomes 

- Família de palavras 

- Jornais: leitura e escrita 

de notícias 

- Verbos - variação em 

número, pessoa e tempo 

- Grupo nominal e grupo 

verbal 

- Elaborar recados e avisos 

- Grupo móvel 

- Função do grupo nominal, 

grupo verbal e grupo 

móvel 

- Sujeito e predicado 

- Casos específicos dos 

verbos 

- Escrita de textos com 

diálogos  

Grupo móvel 

- Função do grupo 

nominal, grupo verbal e 

grupo móvel 

- Casos específicos dos 

verbos 
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  Projeto da  
Turma com PROJETO 
CURRICULAR ADAPTADO 
 
 
 
 

Escola Básica Integrada  

Ano Letivo 2014/2015 

 

 

Docente Titular: Fátima Goulart 

Docente do NEE: Iracema Monteiro 

Docente do NEE: Iracema Monteiro 
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I - Fundamentação do Projeto 

Os princípios orientadores que nos regem decorrem da filosofia educativa definida pelo Governo Regional 

dos Açores no DLR nº 15/2006/A de 7 de Abril, optando por um modelo de escola inclusiva, consistente com os 

objetivos da Declaração de Salamanca.  

Proporcionar a todos a igualdade de oportunidades no acesso e sucesso educativo adotando o preconizado 

pela classificação internacional da funcionalidade, incapacidade e saúde, num sentido mais dinâmico, interativo e 

multidimensional.  

. Promover o trabalho em equipa dos professores e técnicos. 

. Centrar a acção educativa na aprendizagem dos alunos. 

. Promover a coordenação do processo de ensino (inter-relação e interação entre os vários saberes/áreas 

do desenvolvimento). 

. Estabelecer uma linha de atuação comum dos professores e técnicos da turma em todos os domínios da 

sua ação perante os alunos. 

. Facilitar a articulação das estratégias de ensino promotoras de desenvolvimento. 

. Adequar as estratégias de ensino às características dos alunos explorando as suas motivações e interesses. 

 
II - Matriz Curricular: 

Ano Letivo 2014/2015 

Turma com Projeto Curricular Adaptado 

 
Conselho de turma: 

Docentes nas área curricular 
Carga Semanal (Contabilização em 

blocos de … min) 

Português Docente do NEE: Iracema Monteiro 

4 blocos de 90 minutos 
1 segmento de 45 minutos 
7 horas e 15 minutos por semana 

 
III - Horário da Turma 

Os alunos frequentam a Escola durante 32 tempos letivos de 45 minutos, sendo a carga horária distribuída 

pelas seguintes disciplinas: 

TURMA O Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

9.00 – 9.45 
Expressão 
musical e 
dramática 

Português Estudo do meio Matemática Português 

9.45 – 10.30 Português Educação Física Inglês Matemática Português 

10.50 –11. 35 Português Matemática Português Educação Física Matemática 

11.35 – 12.20 Inglês Matemática Português Estudo do meio Matemática 

13:45-14:30 Matemática Estudo do meio Matemática Português 
Expressão 

Plástica 

14:30-15:15 Educação Física Estudo do meio Matemática Português 
Expressão 

Plástica 

15:30-16:15 Estudo do meio Cidadania    
                      Horas em que a turma tem uma professora de apoio do NEE. 
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IV - Caraterização da Turma 
 
4.1 Caracterização Geral 

A turma 1.º O da Escola Básica Integrada da Horta tem 8 alunos, duas raparigas e seis rapazes, 

com idades compreendidas entre os 7 e os 11 anos, sendo a media de 9 anos. Seis alunos frequentam 

uma turma com projeto curricular adaptado pela primeira vez. 

As suas aprendizagens académicas situam-se ao nível do 1º ano de escolaridade. 

Dificuldades dos alunos da turma: os alunos, com base na caraterização patente nos seus PEI 

evidenciam disfuncionalidades significativas, comprometendo gravemente os seus percursos 

académicos. 

Todos os alunos estão caraterizados segundo as normas definidas pela CIF–CJ e desenvolvem a 

sua atividade no âmbito do que está preconizado nos seus Projetos Educativos Individuais. A sua 

caraterização específica, com respetiva correspondência às medidas implementadas para respostas às 

suas necessidades educativas especiais. 

 
4.2 Caracterização Individual dos alunos 

Nome Idade Tipologia/Patologia Medidas REE Nível de 
escolaridade 

Percurso escolar * Observações 

B. F. 8 Domínio Cognitivo 
 

PHDA 

Art. 40º, nº2, a), 
c), e), f) (TPCA) 

1º ano 
(TPCA) 

2 retenções no 1º 
ano  

Apoio Educativo 
artº4, ponto 6 a) h) 

Oriundo da  
EB/JI de Pedro 

Miguel 

D. S. 9 Domínio Cognitivo e 
Comunicacional 
AMLX (mutação 

patogénica no gene 
RAB39B) 

Art. 40º, nº2, a), 
e), f); Art. 55º, 

nº1, a)(SE) 

1º ano 
(TPCA) 

Adiamento de 
matrícula no 1º ano 

(2012/2013) 
 

Integrado em 
turma regular 

do 1º ano 
(2013/2014) 

D. G. 10 Domínio Cognitivo 
 

Epilepsia 

Art. 40º, nº2, a), 
f); Art. 55º, nº1, 

a)(SE) 

1º ano 
(TPCA) 

Adiamento de 
matrícula no 1º ano 

(2010/2011) 

Integrado em 
TPCA desde 
2013/2014 

L. A. 9 Défice cognitivo associado 
a dificuldades emocionais 

Art. 40º, nº2, a), 
e), f); Art. 55º, 

nº1, a)(SE) 

1º ano 
(TPCA) 

3ª vez no 1º ano 
Art. 40º, nº2 a) e) f) 

 (2012/2013) 

Oriundo da  
EB/JI do 

Pasteleiro 

L. A. 9 Défice cognitivo associado 
a dificuldades emocionais 

Art. 40º, nº2, a), 
e), f); Art. 55º, 

nº1, a)(SE) 

1º ano 
(TPCA) 

3ª vez no 1º ano 
Art. 40º, nº2 a) e) f) 

 (2012/2013) 

Oriundo da  
EB/JI do 

Pasteleiro 

L. P. 7 Domínio Cognitivo e 
Comunicacional 

 

Art. 40º, nº2, a), 
c) e), f); Art. 55º, 

nº1, a)(SE) 

1º ano 
(TPCA) 

Adiamento de 
matrícula 
 no 1º ano 

(2013/2014) 

Oriundo da  
EB/JI do Capelo 

e Praia do 
Norte 

M. A. 9 Domínio Cognitivo  
Síndroma malformativo 
/Estrabismo/Défice de 

atenção 

Art. 40º, nº2, a), 
f) 

1º ano 
(TPCA) 

Adiamento de 
matrícula no 1º ano 

(2010/2011) 
1 retenção no 1º ano 

Oriunda da  
EB/JI de Cedros 

R. G. 11 Domínio Cognitivo e 
Comunicacional 

 

Art. 40º, nº2, a), 
c), f); Art. 55º, 

nº1, a)(SE) 

1º ano 
(TPCA) 

Adiamento de 
matrícula no 1º ano 

(2010/2011) 

Oriunda da  
EB/JI de Cedros 

desde 
2011/2012 

(TPCA) 

Nota: REE – Portaria nº60/2012, 29 de maio;  
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Art.40º:  

a) Apoio Pedagógico Personalizado (APP); 
b) Adequações curriculares individuais (ACI); 
c) Adequações no processo de matrícula (ex: aluno deslocado); 
d) Adequações no processo de avaliação; 
e) Adequação de turma; 
f) Currículo específico individual (CEI); 
g) Adaptações de Materiais e Equipamentos Especiais de Compensação. 

Art.55º, nº1:  
a) Programa Socioeducativo; 

 
V - Metas por áreas curriculares (de acordo com os seus PEI e Currículos) 
  
    No final do ano letivo, pretende-se que o aluno tenha adquirido as metas e respetivos descritores de 

desempenho, a seguir indicadas, nas várias disciplinas, de modo a estar apto para a transição de ano.  

   Todos os alunos desta turma têm um Currículo Específico Individual. 

Área Disciplinar Descritores de desempenho* 

Português 

Tendo em conta que a turma, à semelhança das restantes turmas do regime educativo 
comum, vai realizar as provas de avaliação sumativa da EBI, no final de cada período, 
não será efetuada qualquer adequação nos descritores de desempenho para esta área 
curricular. De qualquer forma, importa referir que os alunos necessitam de estratégias 
pedagógicas e organizativas específicas para adquirirem e aplicarem os 
conhecimentos consagrados no programa e metas curriculares de Português. Assim 
sendo, o processo de ensino-aprendizagem vai ao encontro das especificidades dos 
alunos, de forma a contribuir para o seu sucesso educativo. 

*Descritores de desempenho alvo de adequação em função do perfil do aluno, grupo de alunos ou turma. 

 
VI– Estratégias de Ensino e Adequações no processo de Avaliação 
 
O Conselho de Turma, tendo em conta a caracterização da turma, definiu as metodologias de ensino a privilegiar, 
ao longo do ano, para as várias áreas curriculares, bem como as adequações a efetuar no processo de avaliação dos 
alunos. 

Áreas curriculares Metodologias de ensino e adequações na avaliação dos alunos * 

 
 
 
 
 

Português 

- Na área de Português desenvolver-se-á a comunicação oral e escrita, leitura, 
compreensão e interpretação de dados/enunciados, recolha e organização da 
informação, domínio do vocabulário fundamental, ortografia e retenção da 
informação; 
- Desenvolver exercícios que promovam o desenvolvimento da atenção e da 
concentração;  
- Dar um apoio mais individualizado aos alunos com maiores dificuldades; 
- Promover momentos de esclarecimento de dúvidas; 
- Incutir nos alunos métodos de estudo, de trabalho e de organização, bem como 
desenvolver a autonomia na realização das suas próprias aprendizagens; 
-Elaborar materiais específicos que ajudem os alunos a superarem as suas 
dificuldades; 
- Proporcionar-se-á, com frequência, situações de auto e heteroavaliação; 
- Dar maior valorização à participação oral.  

 



Apêndice VII 

127 
 

VII – Avaliação do Projeto 

 

Os alunos abrangidos pela medida educativa Currículo Específico Individual (CEI) não estão sujeitos ao 

processo de avaliação característico do Regime Educativo Comum, os critérios específicos de avaliação encontram-

se definidos no respetivo Projeto Educativo Individual.  

Trimestralmente é elaborada uma síntese descritiva que contempla as competências desenvolvidas em 

cada área curricular. No final do ano letivo, é elaborado um relatório circunstanciado de acompanhamento do 

projeto educativo individual, indicando se existe interesse na continuação do aluno no regime educativo especial e 

propor as alterações consideradas necessárias ao projeto. 

Na sequência da aplicação das diversas modalidades de avaliação, e de acordo com os resultados obtidos, 

as diferentes áreas disciplinares determinarão as estratégias/ metodologias de ensino mais adequadas e a cada 

conselho de turma caberá a responsabilidade de adequar, adaptar a planificação em todos os seus ângulos à turma 

/ alunos em concreto, diversificando e ajustando os métodos e técnicas de ensino e até de avaliação. Sugere-se, 

acima de tudo, um ensino ativo, promotor do desenvolvimento e integração de novas metas. Nunca perdendo de 

vista o sucesso educativo e o necessário bem-estar, não só em termos físicos, mas também de saber estar em 

comunidade educativa, na promoção dos valores mais básicos da cidadania. 

Assim, a avaliação da adequação do presente projeto, será reflexo dos resultados apresentados pelos 

alunos nos seus registos de avaliação de acordo com as suas medidas educativas do regime educativo especial, 

bem como analisadas e avaliadas, nos relatórios circunstanciados de acompanhamento do PEI, onde se propõe o 

devido encaminhamento para o ano subsequente. 

 

 

EBI da Horta, Outubro de 2014 
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Região Autónoma dos Açores 

Secretaria Regional da Educação e Cultura 
Direção Regional da Educação 

 

PROJETO EDUCATIVO INDIVIDUAL 

 

Ano Letivo 2014/2015 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA 
 

Unidade Orgânica:  Escola Básica Integrada da Horta  

Estabelecimento de Ensino: EBI Horta – EB António José de Ávila  

  

2. CARACTERIZAÇÃO DO ALUNO 

Identificação do Aluno 

 
 

Nome D.S.  
  
Data de Nascimento 18/03/2006 Idade 9 anos   
  
Morada  Telefone   
  
Nome do Pai  Idade         
  
Nome da Mãe  Idade         
  
Encarregado de Educação 

a 

 Idade         
  
 Grau de Parentesco Pai   
  

 Morada  Telefone   

  
 

Situação Escolar do Aluno 

 

 
Estabelecimento de Ensino EBI Horta – EB António José de Ávila  
  
Situação Escolar:     
  
Pré-Escolar  Nº de anos de frequência        
  
1º CEB  Ano  1º  Nível        
  
2º CEB  Ano  1º Turma T.P.C  
  
3º CEB  Ano        Turma        
  

Ens. Secundário  Ano        Turma        

 
  

Outra modalidade de ensino:        
  
Professor Titular /Diretor de Turma: M. F. G.  
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Percurso Escolar do Aluno 

 

No ano letivo 2009/10, o aluno frequentou o pré-escolar na EB1/JI do Pasteleiro pela primeira vez.  

No ano letivo 2010/11 continuou a frequentar, pela segunda vez o pré-escolar na mesma escola, com 

apoio especializado dentro da sala com uma educadora com formação especializada. 

Noa ano 2011/ 12, continuou no pré-escolar. 

No ano 2012/13, o aluno frequentou o 1º ano de escolaridade na EBI da Horta – EB1,2 António José de 

Ávila. 

No ano letivo 20013/14, o aluno frequentou o 1º ano pela segunda vez, na EBI da Horta – EB1,2 António 

José de Ávila. 

 

Outras informações pertinentes 

 

(contexto socioeconómico, agregado familiar, diagnóstico médico, antecedentes relevantes a nível de saúde ou outras) 

O agregado familiar é composto por: pai, mãe e quatro filhos.  

Em agosto de 2010, o aluno foi avaliado no Hospital de Santa Maria, pelo Serviço de Pediatria e pela 

Terapia da Fala. Ficou referenciado o atraso global de desenvolvimento psicomotor, com dissociação 

negativa na área da linguagem. Situação de intervenção que requer acompanhamento pelo serviço. 

Foi submetido à informação genética, pelo facto do irmão mais velho do Diogo, apresentar um 

diagnóstico de Perturbação de Hiperatividade co Défice de Atenção em comorbilidade com défice 

cognitivo, afetando gravemente as funções psicossociais.  

 

3. PERFIL DE FUNCIONALIDADE DO ALUNO POR REFERÊNCIA À CIF-CJ8 

 

(funções e estruturas do corpo, atividade e participação, fatores ambientais) 

Funções do corpo  
b117 . 2 - Funções intelectuais 
b147. 2 - Funções psicomotoras  
b163.2- Funções cognitivas básicas 
b167.3 – Funções mentais da linguagem 
Atividades e participação  
d132.2- adquirir  informação  
d133.3 – Adquirir linguagem 
d155 . 2- Adquirir competências 
d160. 2 - Concentrar a atenção 
d161.3 – Dirigir a atenção 
d210.1 – Levar a cabo uma tarefa única (quando as atividades são do interesse do aluno fá-las sozinho) 
d250.2 – Controlar o seu próprio comportamento 
d310.3 – Comunicar e receber mensagens orais 
d330.3 - Falar 
Fatores ambientais  
e130+2 – Produtos e tecnologias para a educação 
e310+2 – Apoio e relacionamento da família próxima  
e355+2 – Profissionais da saúde  

                                                
8
 Consultar a Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade e Saúde - Versão para Crianças e Jovens (Versão 

Experimental traduzida e adaptada, com base na CIF (2003) e ICF-CY (2007) Centro de Psicologia do Desenvolvimento e Educação 

da Criança, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto). 
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4. RESPOSTAS EDUCATIVAS / APOIO EDUCATIVO A APLICAR 

4.1 Apoio Pedagógico Personalizado 

 

  Reforço das estratégias utilizadas ao nível de:   

  Organização  

  Estímulo e reforço das competências e aptidões envolvidas na aprendizagem  

  Identificar De acordo com as competências a trabalhar   

  Reforço e desenvolvimento de competências específicas  

  Outras, identifique qual ou quais: 
Estimulação cognitiva; treino da atenção; 

estimulação e desenvolvimento nas várias áreas 
 

4.1.1 Responsáveis pelo Apoio 

  Apoio individualizado prestado por docente do núcleo de educação especial  

 

 Apoio pedagógico prestado pelo Educador de Infância/Professor da Turma/Disciplina – Indicar 

áreas/disciplinas:  

  Identificar Nas áreas curriculares  

 

4.2 Adequação da Turma 

 

  Redução de turma  
  

4.3 Currículo Específico Individual 

 

  Socioeducativa  

4.4 Programas Específicos do REE 

 

   Ocupacional  

   Socioeducativo  

 

 (outras informações pertinentes) 

 

5. RESPONSÁVEIS PELAS RESPOSTAS EDUCATIVAS / APOIO EDUCATIVO 

Tipo de Apoio 
Identificação dos 
Intervenientes 

Funções Desempenhadas 

(Indicar função de cada 
profissional) 

Horário 

Apoio Pedagógico 
Personalizado  

Docente do NEE  A definir 

Apoio Pedagógico 

Personalizado  
Docente Titular de Turma  A definir 

Currículo Específico 
Individual 

Docente do NEE e Titular de 
Turma 

Docente do NEE 

Psicóloga 

Coordenador do NEE 

 

Adequações no 
Processo de 
Avaliação 

Docente do NEE e Titular de 
Turma 

 A definir 
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6. IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PEI 

 

6.1 Sistema de Avaliação 

 

De acordo com o artigo 23º, do Decreto Legislativo Regional n.º15/2006/A de 7 de Abril. 

 

O sistema de avaliação é contínuo, sendo este essencialmente descritivo e qualitativo.  

A criança é avaliada segundo a qualidade dos indicadores abaixo mencionados, enfatizando a 

participação e avaliação formativa/sumativa. 

No final do ano letivo, de acordo com a legislação, deverá ser elaborado o Relatório Circunstanciado 

de Acompanhamento do presente PEI. 

 

 
 

6.2 Indicadores a Utilizar na Avaliação 

 

- Avaliações formativas e sumativas; 

- Participação do aluno: comportamento na sala, autonomia nas tarefas, persistência nas atividades; 

- Realização das tarefas na sala: conclusão dos trabalhos propostos; estruturação e organização dos 

trabalhos; qualidade de apresentação; 

- Avaliação das atividades diárias, por parte dos docentes: participação, interesse e realização das 

tarefas; 

- Feedback parental;  

- Estabilidade emocional/comportamental; 

- De forma generalizada, atender aos objetivos e atividades estabelecidas no presente documento. 

 

6.3 Instrumentos de Avaliação 

 

- Nos resultados das avaliações formativas e sumativas efetuadas ao longo de cada período. 

- Nos registos dos processos, atendendo às dificuldades da criança, através dos trabalhos produzidos 

em contexto de sala ou atividades realizadas na comunidade escolar. 

- Registos de avaliação trimestrais, em que, no final de cada período, são referidos os progressos 

apresentados pela criança nas diversas áreas. 

- No final do ano letivo deverá elaborar-se, em modelo definido, o Relatório Circunstanciado de 

Acompanhamento do presente Projeto Educativo Individual (PEI). 
  

6.4 Momentos de Avaliação 

 

No final de cada período, nos respetivos registos de avaliação.  

No final do ano letivo em Relatório Circunstanciado Acompanhamento do PEI. 

O presente documento poderá ser revisto, a qualquer momento, que se considere necessário, por 

solicitação dos intervenientes no processo.  
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7. ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PEI 

 
Docente Titular / Diretor de Turma   /  /     Ass:   

 
Docente da Educação Especial   /  /     Ass:   

 
Psicólogo   /  /     Ass:   

 
Outros intervenientes:     

     /  /     Ass:   

 
     /  /     Ass:   

 
     /  /     Ass:   

 
 

8. COORDENAÇÃO DO PEI 

Nome:  Cargo:   
 

Assinatura:     /  /      

 
 
 

9. ANUÊNCIA DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

 

Concordo com o PEI  

Não concordo com o PEI  

Proponho:   

   

 

Assinatura:     /  /      

 

 

10. APROVADO PELO CONSELHO PEDAGÓGICO 

 

Assinatura:     /  /      

 

 

11. HOMOLOGADO PELO CONSELHO EXECUTIVO 

 

Assinatura:     /  /      
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Região Autónoma dos Açores 

Secretaria Regional da Educação e Cultura 
Direção Regional da Educação 

 

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 

 

DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO EDUCATIVO INDIVIDUAL 

 
 

 
Ano Letivo 2014/2015   
  
Escola EBI Horta – EB António José de Ávila  

 
 

1. CARATERIZAÇÃO DO ALUNO 

 

Identificação do Aluno 
 

 
 

Nome S. V. S.  
  
Data de Nascimento 05/12/2007 Idade 7  
  
Morada  Telefone   
  
Nome do Pai  Idade        
  
Nome da Mãe  Idade        
  
Encarregado de Educação 

a 

 Idade        
  
 Grau de Parentesco Mãe   
  

 Morada  Telefone   
  

Outras informações pertinentes  

   

  

  

 

 

Situação Escolar do Aluno 

 
 
 

Estabelecimento de Ensino EBI Horta - EB António José de Ávila  
  
Situação Escolar:     
  
Pré-Escolar  Nº de anos de frequência         
  
1º CEB  Ano  1º Nível        
  
2º CEB  Ano        Turma        
  
3º CEB  Ano        Turma        
  
Ens. Secundário  Ano        Turma        

 

  
Outra modalidade de ensino: TPCA  
  
Professor Titular /Diretor de Turma: F. G.  

  
Data de início de aplicação do PEI em vigor 11/03/2015  
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2. CARACTERIZAÇÃO DO REE NO ANO LETIVO 2014/2015 

 
 

Respostas educativas aplicadas  

(c.f. Regulamento da Gestão Administrativa e Pedagógica de Alunos) 

 

 

a)Apoio Pedagógico Personalizado 

  Reforço das estratégias utilizadas ao nível de:   

  Organização  

  Atividades  

  Identificar Apoio na organização dos seus materiais e atividades de trabalho  

  Estímulo e reforço das competências e aptidões envolvidas na aprendizagem  

  Identificar 

Apoio individualizado nas áreas de português, matemática e estudo do 

meio 
 

  Reforço e desenvolvimento de competências específicas  

  Outras, identifique qual ou quais: 
Reforço da atenção; desenvolvimento de 

competências específicas de leitura, escrita e cálculo 
 

Responsáveis pelo Apoio 

  Apoio individualizado prestado por docente do núcleo de educação especial  

 

 Apoio pedagógico prestado pelo Educador de Infância/Professor da Turma/Disciplina – Indicar 

áreas/disciplinas:  

  Identificar Nas áreas curriculares disciplinares  

b) Adequações Curriculares 

  Adequações Curriculares Individuais:  

  Introdução de objetivos e conteúdos intermédios  

  Identificar Desenvolvimento das competências essenciais de 1ºciclo  

c) Adequações no Processo de Avaliação 

  Condições de avaliação (itens, formas e meios de comunicação):  

  Especificar  

Sectorizar os temas de avaliação, com recurso a imagens variadas e 

trabalhadas diariamente; nas avaliações formativas valorização da 

oralidade; 

 

  Duração: Permitir que a aluna realize as provas durante mais tempo  

 

3. SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS NA APLICAÇÃO DO REGIME EDUCATIVO 

ESPECIAL (c.f. previsto no nº 4, do art.º 23º, do DLR nº 15/2006/A, de 7 de abril) 

 

 

 

4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO PARA O ANO LETIVO 2015/2016  

(Cf. Alteração introduzida pela Portaria nº75/2014 de 18 de novembro) 

 (assinalar com X a situação mais indicada para o(a) aluno(a)) 
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   Fim de escolaridade obrigatória. Encaminhamento:  
  
     Integração em Instituição de Caráter Ocupacional  
  
     Integração no Mercado de Trabalho  
  
     Outro (indicar qual):   
  
   Manter as Respostas Educativas do Regime Educativo Especial  
  
   Alterar as Respostas Educativas do Regime Educativo Especial  
  
   Incluir no Regime Educativo Comum. Indicar modalidade de Ensino:        
  
   Outra (indicar qual):        
  

 

 

a)Apoio Pedagógico Personalizado 

  Reforço das estratégias utilizadas ao nível de:   

  Organização  

  Atividades  

  Identificar Apoio na organização dos seus materiais e atividades de trabalho  

  Estímulo e reforço das competências e aptidões envolvidas na aprendizagem  

  Identificar 

Apoio individualizado nas áreas de português, matemática e estudo do 

meio 
 

  Reforço e desenvolvimento de competências específicas  

  Outras, identifique qual ou quais: 
Reforço da atenção; desenvolvimento de 

competências específicas de leitura, escrita e cálculo 
 

Responsáveis pelo Apoio 

  Apoio individualizado prestado por docente do núcleo de educação especial  

 

 Apoio pedagógico prestado pelo Educador de Infância/Professor da Turma/Disciplina – Indicar 

áreas/disciplinas:  

  Identificar Nas áreas curriculares disciplinares  

b) Adequações Curriculares 

  Adequações Curriculares Individuais:  

  Introdução de objetivos e conteúdos intermédios  

  Identificar Desenvolvimento das competências essenciais de 1ºciclo  

c) Adequações no Processo de Avaliação 

  Condições de avaliação (itens, formas e meios de comunicação):  

  Especificar  

Sectorizar os temas de avaliação, com recurso a imagens variadas e 

trabalhadas diariamente; nas avaliações formativas valorização da 

oralidade; 

 

  Duração: Permitir que a aluna realize as provas durante mais tempo  

 

 

 



Apêndice IX 

136 
 

5. RESPONSÁVEIS PELAS RESPOSTAS EDUCATIVAS / APOIO EDUCATIVO 
  

Tipo de Apoio 
Identificação dos 

Intervenientes 

Funções Desempenhadas 

(Indicar função de cada profissional) Horário 

Apoio Direto 
Consultadoria 

Aconselhamento 

Docente titular Fátima X             

Docente esp NEE Iracema X       Diário 

SPO Lina Leal       X 
Acompanhamento e 

avaliação do PEI 

       
 

6. OBSERVAÇÕES: (Registar as informações pertinentes de modo a contribuir para 

uma melhor organização do próximo ano letivo, do ponto de vista educativo). 
A aluna deverá integrar uma turma de 1ºano, com apoio individualizado a português e matemática. 

  

 

7. ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO 
  
  
Docente Titular/ Diretor de Turma   /  /     Ass:        
  
Docente da Educação Especial   /  /     Ass:        
  
Psicóloga   /  /     Ass:        

 

 

8. APROVADO PELO CONSELHO PEDAGÓGICO 

 
 

Assinatura:          /  /      

 
 

 

 

 

 

 

9. O ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 
 
 

Concordo com o encaminhamento proposto    
 

Não concordo com o encaminhamento proposto    

 
Proponho:   

        

  
 

Assinatura:          /  /      

   
 

Nota: Este documento substitui a Ata da Reunião com o Encarregado de Educação (nº 5, do art.º 23º, 

do DLR nº 15/2006/A, de 7 de Abril) 
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Secretaria Regional da Educação e Formação 

DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DA HORTA 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PERIÓDICA DO APOIO EDUCATIVO/ESPECIALIZADO 

RELATÓRIO INDÍVIDUAL OU GRUPO TURMA 

Aluno L. M. R. P. Ano Letivo: 
2014/2015 
1º Período Ano: 1º TPCA Turma:1º O N.º   N.º Processo  

 

REE 

Sim X 

Alíneas 

 Ao abrigo do Decreto-Lei Regional nº 15/2006/A de 7 de Abril, 
segundo as modalidades previstas no ponto 2, do artigo 40º, 
alíneas a) Apoio Pedagógico Personalizado; c)Adequações no 
processo de matrícula; f) Currículo Específico Individual e no 
ponto 1 do artigo 55º alínea a) Programa socioeducativo da 
Portaria n.º60/2012 de 29 de maio. 

Não  

 
1. Principais dificuldades diagnosticadas 

O L. está abrangido pelo Regime Educativo Especial, manifestando necessidades 
educativas especiais de carácter permanente. 

As principais dificuldades diagnosticadas durante o 1º Período foram essencialmente ao 
nível cognitivo (memorização e atenção), da linguagem (compreensão oral) e comportamental. É 
um aluno que ainda apresenta alguma imaturidade nas suas atitudes, o que compromete 
substancialmente todo o restante comportamento, principalmente na concretização de 
atividades. É um aluno que está constantemente a levantar-se da cadeira sem autorização, tendo 
sempre que a docente chamá-lo à atenção e com isto perturbando os restantes alunos. 

No âmbito da Língua Portuguesa, o L. já reconhece o seu nome completo (em letra 
maiúscula de imprensa, tendo muita dificuldade em escrever com letra manuscrita.  

Apresenta alguma dificuldade em escrever o seu nome, apesar de já o fazer de forma 
mais percetível. No reconhecimento e nomeação das vogais, apresenta alguma inconstância, 
uma vez que tanto as identifica como não. Apresenta uma maior dificuldade no reconhecimento 
das vogais minúsculas. Foram exploradas as palavras “menina”, “menino”, “sapato” e “bota” com 
o aluno, adotando o método das 28 palavras. Este, por vezes, já associa, de modo autónomo, as 
palavras às respetivas imagens, assim como as lê globalmente e as copia. No desempenho 
cognitivo, o L. fica atento à leitura de uma história por curtos períodos de tempo. Quando 
questionada sobre a mesma, consegue indicar algumas das características da história, assim 
como as personagens da mesma. Contudo, ainda apresenta dificuldade em ordenar uma 
sequência de imagens (5/6 imagens) sobre a história ouvida, necessitando da orientação verbal 
da docente. Sabe distinguir a direita da esquerda com facilidade. Ainda necessita de muita ajuda 
na realização de labirintos simples. É um aluno que não tem iniciativa própria, manifestando uma 
grande dependência da docente na concretização das tarefas realizadas. O L. executa grafismos, 
mas com pouca precisão e organização. Com alguma regularidade, inicia a atividade a meio da 
folha, tendo a docente que o orientar. Por sua vez, o traçado não é preciso, o que demonstra 
alguma dificuldade na coordenação olho-mão. 

No que concerne à área da Matemática, o L. faz contagem de números até 10, no 
entanto se a docente mostrar-lhe os números soltos, não os sabe identificar, a não ser o 
número”1, 2 , 3 e 4”.  Também neste domínio demonstra alguma inconstância, isto, porque há 
momentos em que identifica os números com bastante facilidade, assim como há outros em que 
questiona à docente como por exemplo: “ qual é o 6?”. Associa o número à quantidade até 4, 
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mas necessita de bastante orientação verbal para o fazer. Tem dificuldade em indicar o número 
que vem a seguir ao número dado e se o faz é com muita persistência e estratégias da docente. 
Identifica um intruso, mas com alguma dificuldade. Por vezes, não distingue a letra do número, 
perguntado se um “e” é um número ou uma letra. 

No âmbito da Motricidade Fina, o L. recorta seguindo a linha. Já representa graficamente 
a figura humana, apesar de ainda não o fazer de modo completo e pormenorizado. Traça 
ponteados, mas com alguma dificuldade. Na pintura de figuras, é frequente o aluno não respeitar 
os limites.               
 

2. Avaliação das estratégias e atividades realizadas 

No decorrer deste período, o apoio realizou-se numa sala conjuntamente com outros 
alunos do Núcleo do Ensino Especial de modo a que, fosse possível trabalhar diferentes 
competências em diferentes contextos. As atividades desenvolvidas incidiram, sobretudo, nas 
áreas cognitiva e da linguagem. Foram desenvolvidos alguns materiais de apoio à realização das 
mesmas, tais como cartões de imagens reais, cartões com nomes, sequências, tabelas de 
associação, lotos, jogos de orientação espacial, no computador. 

Foi ainda elaborado o CEI do aluno.  

 

3. Propostas / Encaminhamento 

O apoio individual especializado deverá continuar a incidir nas áreas definidas no Currículo 
Específico Individual do aluno.  

 

 
 
 
 

Horta, ______ de _______________ de 2014 

 O Docente, 

__________________________________________________ 

Iracema Monteiro 

Pareceres 

Professor Titular/Director de Turma: 

Proponho: 

Continuação da(s) medida(s) de apoio educativo   

Suspensão da(s) medida(s) de apoio educativo  

 

Tomei conhecimento do Relatório Individual de Apoio Educativo/Especializado 

Horta, ___ de ____________ de 2014 

Assinatura do Encarregado de Educação, 

________________________________________________________ 
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               Escola EB1/JI da Criação Velha        
Região Autónoma dos Açores        1.º Ano- Língua Portuguesa 
Secretaria Regional da Educação e Cultura    Docente: Iracema Monteiro 
Direcção Regional da Educação            
Escola Básica e Secundária da Madalena       

 

 

 

 

 

PLANIFICAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

1º Período 

CONTEÚDOS OBJETIVOS OBS. 

COMUNICAÇÃO 

ORAL 

1. Comunicar oralmente, com progressiva autonomia e clareza 

• Exprimir-se por iniciativa própria. 
– Em momentos privilegiados de comunicação oral (conversas, diálogos). 
– Em pequeno ou em grande grupo (para organização e avaliação do trabalho, do 
tempo e dos conteúdos das aprendizagens; na realização de projetos ou de 
atividades em curso - apresentar sugestões, pedir esclarecimentos, informar...). 

• Relatar acontecimentos, vividos ou imaginados, desejos... 
• Descrever desenhos e pinturas (realizadas pelo aluno), fotografias, locais visitados... 
• Comunicar oralmente descobertas realizadas pelo aluno. 

 

COMUNICAÇÃO 

ESCRITA 

1. Desenvolver o gosto pela Escrita e pela Leitura 

• Contactar com diversos registos de escrita (produções dos alunos, documentação, 
biblioteca, jornais, revistas, correspondência, etiquetas, rótulos, registos de presenças, 
calendários, avisos, recados, notícias...). 
• Experimentar múltiplas situações que despertem e desenvolvam o gosto pela Língua 
escrita (atividades de biblioteca da aula, da escola, municipais, itinerantes). 
• Ouvir ler histórias e livros de extensão e complexidade progressivamente alargadas 
que correspondam aos interesses dos alunos. 

 

2. Desenvolver as competências de Escrita e de Leitura 

• Participar em múltiplas situações que desenvolvam o convívio e o gosto pela escrita 
e pela leitura (participar no registo escrito de experiências vividas ou imaginadas, 
correspondência...). 
• Experimentar diferentes tipos de escrita requeridos pela organização da vida escolar 
e pela concretização de atividades e de projetos em curso (escrita do nome próprio, 
nome completo, nomes dos companheiros, registo de presenças, de tarefas, de 
aniversários, etiquetas, avisos, recados, convites, correspondência, relatos de visitas 
de estudo). 
• Desenvolver o gosto pela escrita por iniciativa própria (cada aluno ter um caderno 
onde possa fazer tentativas de escrita, garatujar, escrever como souber, o que quiser, 
quando quiser). 
• Relacionar produções orais dos alunos com a sua forma escrita (discursos do 
quotidiano, histórias). 
• Identificar as vogais, os ditongos e algumas consoantes (p, t, l, d, c). 
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2º Período 

CONTEÚDOS OBJETIVOS OBS. 

COMUNICAÇÃO 

ORAL 

1. Comunicar oralmente, com progressiva autonomia e clareza 

• Contar histórias. 
• Participar, em grupo, na elaboração de histórias e de relatos. 
• Contar histórias inventadas. 
• Completar histórias (imaginar o desenlace ou desenlaces de histórias). 
• Apresentar e emitir opiniões sobre trabalhos individuais ou de grupo (estudos 
realizados, desenhos, pinturas...). 

 

2. Desenvolver a capacidade de retenção da informação oral 

• Interpretar enunciados de natureza diversificada nas suas realizações verbal e não 
verbal (uma ordem, um pedido, duas ordens seguidas, um recado). 
• Identificar intervenientes (em contos orais). 
• Reter informações a partir de um enunciado oral (um recado, um aviso). 
• Formular perguntas e respostas. 

 

3. Criar o gosto pela recolha de produções do património literário oral 

• Recolher produções do património literário oral (lengalengas, adivinhas, rimas, 
trava-línguas, contos, cantares). 
• Participar em jogos de reprodução da literatura oral (reproduzir trava-línguas, 

lengalengas, rimas, cantares). 

 

COMUNICAÇÃO 

ESCRITA 

1. Desenvolver o gosto pela Escrita e pela Leitura 

• Manifestar interesse por situações ou por personagens de histórias. 
• Levantar hipóteses acerca do conteúdo de livros ou de textos a partir das suas 
ilustrações. 
• Comparar as hipóteses levantadas com o conteúdo original (que ouve ler). 
• Localizar, em jornais, notícias, a partir de imagens. 
• Comparar, em diferentes jornais, as mesmas notícias e as imagens que as ilustram. 

 

2. Desenvolver as competências de Escrita e de Leitura 

• Experimentar múltiplas situações de descoberta, de análise e de síntese, a partir de 
textos, de frases, de palavras. 
• Reconstruir o texto com expressões ou com palavras recortadas, em presença do 
modelo, sem a presença do modelo, no quadro de pregas, no flanelógrafo, nos 
cadernos. 
• Descobrir expressões iguais ou palavras iguais em produções diferentes e nas 
mesmas produções. 
• Reconhecer expressões ou palavras iguais em produções diferentes e nas mesmas 
produções. 
• Colecionar as palavras descobertas e reconhecidas. 
• Construir novos textos com expressões ou palavras já recortadas. 
• Comparar textos, expressões e palavras, a fim de descobrir semelhanças e 
diferenças nos aspetos gráfico e sonoro. 
• Descobrir elementos comuns a várias palavras. 
• Construir palavras por combinatória de elementos conhecidos. 
• Construir listas de palavras que contenham elementos conhecidos (a mesma 
sílaba, inicial... média, ou final...). 
• Construir rimas ou cantilenas a partir de palavras conhecidas. 
• Realizar jogos de substituição de letras ou de sílabas para formar outras palavras 
(com letras móveis, sem letras móveis). 
• Realizar jogos de comutação de letras para formar outras palavras. 
• Produzir textos escritos por iniciativa própria (de criação livre, discursos do 
quotidiano, de carácter utilitário, a partir de palavras ou de imagens). 
• Praticar o aperfeiçoamento de textos, em grupo, com o professor, e integrá-los em 
circuitos comunicativos (correspondência interescolar, jornal escolar...). 
• Ler textos produzidos por iniciativa própria (para toda a turma, para um grupo, para 
um companheiro, para o professor). 
• Ler textos produzidos pelos companheiros, pelos correspondentes (para o 
professor, para um grupo, para um companheiro). 
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3º Período 

 

CONTEÚDOS OBJETIVOS OBS. 

COMUNICAÇÃO 

ORAL 

1. Comunicar oralmente, com progressiva autonomia e clareza 

• Intervir, oralmente, tendo em conta a adequação progressiva a situações de 
comunicação (diálogo, conversa, apresentação de trabalhos...). 
• Regular a participação nas diferentes situações comunicativas (aguardar a vez de 
falar, ouvir e respeitar a fala dos outros). 

 

2. Desenvolver a capacidade de retenção da informação oral 

• Responder a questionários. 
• Dramatizar cenas do quotidiano, situações vividas ou imaginadas. 
• Transpor enunciados orais para outras formas de expressão (gestual, sonoras...) e 
vice-versa. 
• Experimentar variações expressivas da Língua oral (variar a entoação de uma 
frase, dizendo-a como quem ri, como quem chora, como quem pede, como quem 
manda, como quem pergunta). 

 

3. Criar o gosto pela recolha de produções do património literário oral 

• Reconhecer elementos sonoros comuns e diferentes (em rimas, lenga-lengas, 
trava-línguas). 
• Construir rimas, cantilenas... 

 

COMUNICAÇÃO 

ESCRITA 

1. Desenvolver o gosto pela Escrita e pela Leitura 

• Localizar, em jornais, as páginas que indicam programas de televisão... programas 
infantis... 
• Descobrir e localizar, em jornais e revistas, e através das imagens, um programa 
de televisão de que gosta. 
• Experimentar múltiplas situações que façam surgir a necessidade de produção de 
escrita (recados, avisos, descobertas realizadas, convites, correspondência inter-
escolar, correspondência com autarquias, bibliotecas, museus...). 

 

2. Desenvolver as competências de Escrita e de Leitura 

• Relacionar textos lidos com as suas vivências escolares e extra-escolares. 
• Ler livros ou textos adequados à sua idade e nível de competência de leitura. 
• Identificar personagens e ações. 
• Recriar textos em várias linguagens (recontar histórias, dramatizar histórias). 

 

3. Utilizar técnicas de recolha e de organização da informação 

• Recolher documentação (gravaras, postais ilustrados, manuais de diferentes 
disciplinas, fotocópias de páginas de enciclopédias, textos...). 
• Organizar e classificar a documentação segundo critérios diversos (grandes temas, 
subtemas, ordem alfabética...). 
• Construir um dicionário ilustrado (imagem/palavra), organizando-o segundo critérios 
combinados (por temas, por ordem alfabética...). 
• Consultar listas de palavras organizadas segundo critérios diversificados. 
• Consultar ficheiros de imagens. 
• Consultar o dicionário ilustrado. 

 

 

 
 
 
 



Apêndice XII 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Escola Básica Integrada  

Ano Letivo 2016/2017 

 

UNECA - Transição para a Vida Ativa 

 

Programa: Despiste e Orientação Vocacional 

 

Turma – 6º DOV 

(Docente Titular) 

Iracema Monteiro 

 

 



 Projeto Curricular de Turma  

143 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
As escolas devem ajustar-se a todas as crianças/jovens, independentemente das suas 

condições físicas, sociais, linguísticas ou outras. Neste conceito, devem incluir-se 

crianças/jovens com deficiência ou sobredotadas, da rua ou que trabalham, de populações 

imigradas ou nómadas, de minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças/jovens de 

áreas ou grupos desfavorecidos ou marginais.  

DECLARAÇÃO DE SALAMANCA. 
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I - Fundamentação do Projeto 

 

A Região Autónoma dos Açores, com a publicação do Decreto Legislativo Regional n.º 15/2006/A, 

autonomizou o regime jurídico da Educação Especial, procedendo à consolidação normativa desta matéria.  

O presente diploma faz referência, entre outros, aos seguintes princípios que merecem ser 

relembrados: 

-“ A opção pelo modelo da Escola Inclusiva, consistente com os objetivos da Declaração de 

Salamanca, com a consequente extinção das instituições especializadas de educação especial e integração 

dos seus alunos nas escolas do ensino regular. 

- A intensificação do combate ao insucesso e abandono escolares através da diversificação e 

flexibilização dos percursos educativos, criando condições para que os alunos com necessidades educativas 

especiais pudessem usufruir de uma adequada escolarização.  

- A educação como direito fundamental, onde cada criança deve ter a oportunidade de atingir e 

manter um nível aceitável de aprendizagem, nunca se ignorando as características, os interesses, as 

capacidades e as necessidades de aprendizagem que lhe são peculiares”. 

Integrada nas escolas do ensino regular, a Educação Especial, através dos Núcleos de Educação 

Especial, que integram o conjunto dos serviços especializados de apoio educativo, visa responder às 

necessidades educativas especiais dos alunos, criando condições que otimizem o sucesso educativo desses 

alunos.  

A Portaria n.º 75/2014, de 18 de novembro, que regulamenta a Gestão Administrativa e Pedagógica 

de Alunos, no Capítulo X -Regime educativo especial- cria para o efeito as Unidades Especializadas com 

Currículo Adaptado.  

Entende-se a Unidade Especializada com Currículo Adaptado (UNECA) o “conjunto devidamente 

organizado de respostas educativas que tenham como objetivo fundamental aplicar metodologias e 

estratégias de intervenção interdisciplinares ou multidisciplinares adequadas a problemáticas específicas do 

aluno. Visa promover de forma eficaz as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças e jovens com 

necessidades educativas especiais devidas a deficiência física e mental”.  

Deste modo, tenciona-se com este programa, criar condições de aprendizagem de caráter funcional 

e inclusivo gerador de competências sociais para uma melhor integração no mundo laboral, o que implica 

num futuro próximo, a criação de parcerias que dinamizem os projetos de vida da criança. 

A elaboração deste programa teve a participação dos membros que constituem o núcleo de 

educação especial da unidade orgânica, bem como o contributo dos serviços de psicologia e orientação.  
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II - Matriz Curricular: 

Ano Letivo 2016/2017 

Componentes do Currículo 
Conselho de turma: 

Docentes das áreas curriculares 

Carga Semanal 

(Contabilização em blocos de … min) 

 

Português 

Docente titular: Iracema Monteiro 

2 Blocos de 90 minutos, 2 segmento  de 45 minutos 
Docente do NEE: M. P. 

Matemática 
Docente titular: Iracema Monteiro 2 Blocos de 90 minutos, 2 segmento  de 45 minutos 

Docente do NEE: M. P. 2 Blocos de 90 minutos,  2 segmento  de 45 minutos 

Descobrir o Meio 
Docente titular: Iracema Monteiro 

1 Blocos de 90 minutos 
Docente: A. V. 

Percursos da Comunidade 
Docente Titular: Iracema Monteiro 

1 Bloco de 90 minutos 
Docente: A. V. 

 

Fazer e Aprender 

Docente: F. M. 
2 Blocos de 45 minutos 

Docente: S. O. 

 

Educação Física 

Docente: M. S. 
1 Bloco de 90 minutos 1 segmento de 45 minutos 

Docente: A. F. 

 

Projetos vocacionais 

Docente: L. S. 
1 Bloco de 45 minutos 1 segmento de 45 minutos 

Docente: C. G. 

 

Educação Física 

Docente: F. G. 
1 Bloco de 45 minutos 1 semento de 45 minutos 

Docente: A. F. 

EMR/DPS Docente Titular: Iracema Monteiro 
1 Segmento de 45 minutos 

Docente: P. C. 

 

Cidadania 

Docente titular: Iracema Monteiro 

2 Segmento de 45 minutos Docente: A. V. 

Docente do NEE: M. P. 

 

III-Caraterização da turma 

3.1-Caraterização geral  

A turma DOV (Despiste e Orientação Vocacional) da Escola Básica Integrada da Horta tem 16 alunos 

com idades compreendidas entre os 11 e 14 anos (a média de idades é 12.5), sendo 4 raparigas e 12 

rapazes. As suas aprendizagens académicas situam-se a nível do 2.º/3.ºs Anos de escolaridade. 

Com base na caraterização patente nos seus PEI os alunos evidenciam disfuncionalidades 

significativas, comprometendo assim os seus percursos académicos, bem como ao nível comportamental, 

com condutas desajustadas e desmotivação. No entanto, estas não são comuns a toda a turma, sendo 

muitas vezes o contexto familiar a constituição de barreiras ambientais ao seu desenvolvimento pessoal. 

Todos os alunos estão caraterizados segundo o Referencial de Competências-Chave - nível básico, 

enquanto dispositivo fundamental da estratégia de intervenção no âmbito da educação e formação de 

adultos tem vindo a ser aplicado, desde 2001, quer em processos de reconhecimento, de validação e 

certificação de competências, quer em percursos formativos assentes em competências-chave,  
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Tecnologias de Informação e Comunicação, Matemática para a Vida e Linguagem e Comunicação (Cursos 

EFA). No ano letivo anterior os alunos já frequentavam a EB António José de Ávila. 

Para todos os alunos, no ano transacto, as medidas do REE foram as descriminadas no Artigo.º 42 

alíneas: a), f) e i) Programa Específico do REE- Despiste e Orientação Vocacional. 

Relativamente ao ambiente socioeconómico, a turma apresenta, na sua globalidade, um nível 

médio-baixo, beneficiando do apoio do SAS (1º Escalão: 7; 2º Escalão: 2; 3º Escalão: 2; 4º Escalão: 2; 5º 

Escalão: 3 alunos). 

 

3.2– Horário da Turma 

 

3.3 – Constituição do Conselho de Turma  

O Conselho de Turma é constituído por onze docentes distribuídos da seguinte forma:  

Docentes Disciplinas 

Iracema Monteiro (Titular da Turma)  Português, Matemática. 

Iracema Monteiro e A. V. Descobrir o Meio; Cidadania e Percursos da Comunidade 

M. P. Apoio NEE 

F. M. Fazer e Aprender 

S. O. Fazer e Aprender 

P. G. Educação Musical  

M. S. Educação Física 

A. F. Educação Física 

L. S. Projetos Vocacionais 

C. G. Projetos vocacionais 

P. C. EMRC/DPS 

 

 

 

 

TURMA DOV segunda terça quarta quinta sexta 

9.00 – 9.45  
 

E. Física Português Descobrir o Meio 
 

Educação Física 
 

Cidadania 

9.45 – 10.30  
 

Cidadania Português Descobrir o Meio 
 

Educação Física 
 

Português 

10.50 –11. 35  Matemática 
Percursos da 
Comunidade 

Português Matemática 
 

Fazer e Aprender 
 

 
11.35 – 12.20  
 

Matemática 
Percursos da 
Comunidade 

Português Matemática Fazer e Aprender 

13:45-14:30  
 

Fazer e Aprender Educação Musical Matemática 
 

Português 
 

Projetos Vocacionais 

14:30-15:15  
 

Fazer e Aprender Matemática Projetos Vocacionais Educação Musical Projetos Vocacionais 

15:30-16:15                               
 

EMRC / DPS  Projetos Vocacionais   
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3.4 - Caracterização Individual dos alunos 

Nome 
Id
ad
e 

Tipologia/Patologia Medidas REE 
Nível de 

escolaridade 
Percurso escolar 

* 
Obs. 

A. R. 12 Cognitivo 1 
Emocional/Personalidade 2 

 
 
 
 
 
Aluno integrada no REE 
ao abrigo do Art. N.º 42, 
alíneas: 
a)Apoio Pedagógico 
Personalizado; 
f)Currículo Específico 
Individual; 
i)Programa específico 
do REE – DOV 

Integrado no DOV  
Nível 2/3ºs anos  

 
CEI 

 

A. F. 14 Cognitivo 2 
Emocional/Personalidade 2 
Motor 1 

Integrado no DOV  
 
Nível 2/3ºs anos 

3 anos na pré e 1 
Retenção no 1º 
ano. 
1ª vez no DOV 
CEI 

Perturbação de 
hiperatividade 
com défice de 
atenção 

A. S. 14 Comunicacional  2 
Emocional/Personalidade 3 
Motor  1 

Integrado no DOV  
 
Nível 1º ano 

3 anos na pré 
1ª vez no DOV 
CEI 

Perturbação do 
Espectro do 
Autismo 

B. D. 14 Cognitivo 1 
Comunicacional  2 
 

Integrado no DOV  
 
Nível 2/3ºs anos 

4 anos na pré 
1ª vez no DOV 
CEI 

 

D. M. 
 

14 Cognitivo 1 
Motor  1 

Integrado no DOV  
 
Nível 2/3ºs anos  

3 anos na pré 
Retenções no 2º e  
4º anos 
1ª vez no DOV 
CEI 

 

D. C. 13 Cognitivo 1 
Comunicacional 2 
Emocional/Personalidade 2 

Integrado no DOV  
 
Nível 2/3ºs anos  

3 anos na pré 
1ª vez no DOV 
CEI 

 

D. G. 13 Cognitivo 2 
Comunicacional  2 
 

Integrado no DOV  
 
Nível 2/3ºs anos  

2 anos na pré 1ª 
vez no DOV 
CEI 

 

D. G. 12 Cognitivo 2 
Saúde Física 2 

Integrado no DOV  
 
Nível 2/3ºs anos  

4 anos na pré 1ª 
vez no DOV 
CEI 

Epilepsia e 
défice cognitivo 

G. S. 13 Cognitivo 2 
Comunicacional 2 

Integrado no DOV  
 
Nível 2/3ºs anos  

3 anos na pré 
1º vez no DOV 
1 retenção 
CEI 

Perturbação 
especifica de 
linguagem 
(PEL) 

G. V. 13 Comunicacional 2 
Emocional/Personalidade 2 

Integrado no DOV  
 
Nível 1º ano  

3 anos na pré 
Retenção no 1º 
ano 
1ª vez no DOV 
CEI 

Distúrbio de 
atenção 
Percepção e 
motricidade 
(DAMP) 

H. P. 13 Emocional/Personalidade 3 Integrado no DOV  
 
Nível 2/3ºs anos  

2 anos na pré 
2ª vez no DOV 
CEI 

Hiperatividade 
com défice de 
atenção 

H. S. 12 Cognitivo 2 
Comunicacional 2 
 

Integrado no DOV  
 
Nível 2/3ºs anos 

5 anos na pré 
1ª vez no DOV  
CEI 

 

I. B. 13 Emocional/Personalidade 2 Integrado no DOV  
 
Nível 2/3ºs anos 

2 anos na pré 
2ª vez no DOV 
CEI 

Hiperatividade 
com défice de 
atenção 

J. S. 12 Cognitivo 1 
Emocional/Personalidade 2 
Saúde Física 1 

Integrado no DOV  
 
 
Nível 2/3ºs anos  

2 anos na pré 
Retenção no 3º 
ano 
1ª vez no DOV 
CEI  

 

R. A. 13 Cognitivo 1 
Comunicacional 2 

Integrado no DOV  
 
Nível 2/3ºs anos  

1 retenção no 1º 
ano 
1ª vez no DOV 
CEI 

 

R. G. 
 

13 Cognitivo 2 
Comunicacional 2 
 

Integrado no DOV  
 
Nível 2/3ºs anos  

4 anos na pré 
2ª vez no DOV 
CEI 
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3.5 Objetivos e organização 

São objetivos das unidades de apoio à transição para a vida ativa: 

a) Promover a consolidação de competências sociais; 

b) Promover e consolidar o relacionamento sócio afetivo do jovem com o meio envolvente; 

c) Desenvolver competências dos diversos ciclos do ensino básico, conforme as características dos alunos o 

permitam; 

d) Promover e consolidar competências inerentes às atividades de vida diária; 

e) Desenvolver atividades de índole vocacional ou pré-profissional que promovam a transição e inserção dos 

alunos na vida ativa em comunidade; 

f) Permitir a aquisição de competências mínimas para a integração no mundo laboral, conforme as 

características pessoais dos alunos o permitam; 

g) Propiciar condições adequadas de desenvolvimento, reabilitação e integração na sociedade. 

 

O Programa Despiste e Orientação Vocacional tem como objetivos: 

a) Promover a consolidação das competências sociais do aluno; 

b) Promover a autossuficiência, a autoestima e autoconfiança; 

c) Permitir uma avaliação segura das necessidades educativas do aluno e do seu potencial para integração 

no sistema educativo nas suas diversas modalidades; 

c) Efetuar o despiste do potencial vocacional e o seu encaminhamento para uma via pré-profissionalizante 

ou profissionalizante; 

d) Propiciar ao aluno a aquisição das competências que constituem objetivo dos 1.º e 2.ºciclos do ensino 

básico, consoante as suas características pessoais o permitam; 

e) Apoiar tecnicamente a família, visando criar condições adequadas de desenvolvimento, reabilitação e 

integração na sociedade. 

 

3.6 Estratégias a adotar 

 Proporcionar aos alunos experiências de socialização com a restante comunidade escolar, 

retificando os comportamentos menos adequados e substituindo-os por outros mais aceitáveis.  

 Proporcionar aos alunos um espaço no tempo letivo para que estes possam fazer uma “catarse" 

sobre as suas angústias, preocupações e desejos.  

 Através da partilha de sentimentos, tentar-se-á criar um ambiente mais sólido de amizade e 

afetividade entre o grupo.  

 Relativamente às áreas mais académicas, todas as aprendizagens terão em conta as suas 

dificuldades. Para além disso, nos conteúdos a lecionar será tido em conta a sua funcionalidade e 

aplicabilidade na vida real. 
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 Para atingir este objetivo a metodologia a adotar será essencialmente a prática das atividades 

relacionadas com a vida diária. 

 Será proporcionado aos alunos a possibilidade de fazer pesquisas sobre as várias profissões, 

executar dramatizações, efetuar visitas a alguns postos de trabalho e realizar debates entre o grupo 

 Articular as atividades escolares com os interesses dos alunos. 

 Facultar contactos e experiências com o meio extraescolar. 

 Promover condições para o desenvolvimento global e harmonioso da personalidade. 

 Elaborar materiais específicos que ajudem o aluno a superar as suas dificuldades. 

 Proporcionar situações de ensino individualizado, diferenciado e diversificado. 

 Proporcionar situações de descoberta de cálculo e de comunicação. 

 Praticar atividades da vida diária como meio de desenvolver o “aprender/fazendo”. 

 Favorecer o desenvolvimento progressivo de sentimentos de auto confiança e auto estima. 

 Valorizar a criatividade 

 Organizar o ensino individualizado em rotinas de ensino que podem englobar, em simultâneo, 

diversos conteúdos inseridos no conceito de funcionalidade (transversalidade de conteúdos) 

 Os conteúdos selecionados devem respeitar as dificuldades específicas de cada aluno e, sendo 

funcionais, as competências adquiridas, podem ser utilizadas em múltiplos ambientes e ser 

longitudinais, isto é, terem utilidade no presente e no futuro. 

 

IV- Domínios de intervenção 

Na UNECA-TVA é concretizado o Programa Específico do REE: DESPISTE E ORIENTAÇÃO 

VOCACIONAL, com as adaptações consideradas necessárias, de acordo com o Referencial de 

Competências-chave de educação e formação de adultos (nível básico), B1 e B2, correspondente a 

competências do 1.º  e 2.º ciclos.  

 

1. PORTUGUÊS (B1) 

1.1 Oral - Compreender e produzir discursos orais em situações diversificadas 

- Reconhecer estruturas sintáticas, em discurso oral, de acordo com o nível linguístico de aprendizagem. 

- Compreender produções do património oral popular como adivinhas, provérbios, quadras, contos, etc. 

- Descobrir o significado de palavras diversificadas, não comuns, através do contexto. 

- Retirar dos discursos ouvidos a ideia principal. 

- Distinguir os objetivos que cada discurso ouvido transmite. 

- Compreender discursos orais, de pequena extensão, emitidos em diferentes variedades do Português e 

em diferentes suportes tecnológicos (rádio, televisão, telefone). 

- Expressar-se com fluência, articulando ideias e justificando opiniões. 

- Dar ordens, formular pedidos e fazer perguntas em contextos diversificados. 
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- Descrever pessoas, objetos e lugares. 

- Expor, com clareza, situações da sua história de vida. 

- Usar estruturas sintáticas de complexidade crescente. 

- Utilizar adequadamente o código oral, evitando o uso excessivo de bordões, frases feitas e repetições 

- Saber intervir em pequenas discussões, no tempo certo e com pertinência. 

- Usar um discurso apropriado a nível de articulação e entoação. 

1.2 Leitura – Ler e interpretar informação 

- Localizar informação específica num texto. 

- Ler documentos simples, diversificados, relevantes para a vida quotidiana. 

- Dominar automaticamente o processo de leitura, pelo reconhecimento de palavras e sons. 

- Usar a sequência alfabética para aceder a informação especializada (dicionários, lista telefónica, listas de 

pessoas, etc.). 

- Identificar a sequência de acontecimentos em textos simples. 

- Reconstruir o significado global de um texto, tendo em conta a sequência e a casualidade. 

- Usar a informação recolhida nos textos para satisfazer objetivos específicos. 

- Identificar a ideia principal em textos simples. 

1.3 Escrita – Escrever documentos diversificados de acordo com objetivos específicos 

- Escrever com correção as palavras básicas do Português fundamental. 

- Dominar as técnicas básicas da escrita. 

- Localizar o enunciado no tempo e no espaço, utilizando os deícticos adequados (hoje, amanhã, aqui, aí,…) 

- Escrever com clareza utilizando sinais de pontuação. 

- Escrever pequenas cartas ou notas a familiares e amigos. 

- Fazer corresponder mudanças de assunto a mudanças de parágrafo. 

- Escrever histórias e relatos da vida quotidiana. 

- Encadear as ideias no texto de modo linear, coerente e consecutivo. 

- Escrever títulos nas gravuras inseridas em textos escritos 

1.4 Linguagem não Verbal  – Compreender e produzir linguagens não verbais, ou mistas, em 

contextos diversificados simples 

- Compreender linguagem sonora concretizada através de sons 

- Compreender a linguagem icónica (placas de trânsito, informação variada, de localização, de aviso, etc.). 

 

V - Metodologias de Ensino e Estratégias 

O Conselho de Turma, tendo em conta a caracterização da turma, definiu as estratégias de ensino a 

privilegiar, ao longo do ano, para as várias áreas curriculares, bem como as adequações a efetuar no 

processo de avaliação dos alunos: 
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VI - Avaliação 

5.1- Tipos: 

- Descritiva e qualitativa. 

- Sistemática e contínua. 

- Avalia conhecimentos, competências, capacidades, atitudes e destrezas. 

5.2- Momentos: 

- Avaliação formativa. 

- Registo da avaliação trimestral de acompanhamento do PEI. 

- Relatório Circunstanciado de acompanhamento do PEI a elaborar no termo do ano letivo. 

5.3- Instrumentos de avaliação 

- Listas de verificação 

- Grelha de observação. 

- Registos de avaliação. 

- Outras. 

  5.4- Ponderação 

 
Domínios a avaliar 

 

Programa Despiste e Orientação Vocacional 

Domínio da Competência (B1/B2) 60% 

Domínio das atitudes e valores  40% 

 

EBI da Horta, Outubro de 2016 

 

A Docente Titular da Turma 

 

__________________________________________________ 

(Iracema Aurora Guedes Monteiro) 

 
 
 
 
 

Área 
Curricular 

Metodologias de Ensino e Estratégias 

Português - Na área de Português desenvolver-se-á a comunicação oral e escrita, leitura, compreensão e interpretação de 
dados/enunciados, recolha e organização da informação, domínio do vocabulário fundamental, ortografia e 
retenção da informação; 
- Desenvolver exercícios que promovam o desenvolvimento da atenção e da concentração;  
- Dar um apoio mais individualizado aos alunos com maiores dificuldades; 
- Promover momentos de esclarecimento de dúvidas; 
- Incutir nos alunos métodos de estudo, de trabalho e de organização, bem como desenvolver a autonomia na 
realização das suas próprias aprendizagens; 
- Elaborar materiais específicos que ajudem os alunos a superarem as suas dificuldades; 
- Proporcionar-se-á, com frequência, situações de auto e heteroavaliação; 
- Dar maior valorização à participação oral;  
- Dar-se-á bastante relevo ao domínio afetivo: interesse pelas atividades, à autonomia, responsabilidade, à 
participação e ao seu nível de desenvolvimento cognitivo. 
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Região Autónoma dos Açores 
Secretaria Regional da Educação e Cultura 

Direção Regional da Educação 
Escola Básica António José d'Ávila 

PLANIFICAÇÃO DE PORTUGUÊS (COM BASE NAS COMPETÊNCIAS-CHAVE) 
Unidade de competência: (B1 – Oral - Compreender e produzir discursos orais em situações diversificadas (LC1A) 

Critérios de Evidência Metodologias /Atividades Recursos Avaliação 

- Compreender discursos orais, de pequena extensão, 
emitidos em diferentes variedades do Português e em 
diferentes suportes tecnológicos (rádio, televisão, 
telefone). 

- Compreender produções do património oral popular 
como adivinhas, provérbios, quadras, contos, etc. 

- Descobrir o significado de palavras diversificadas, não 
comuns, através do contexto. 

- Retirar dos discursos ouvidos a ideia principal. 

- Distinguir os objetivos que cada discurso ouvido 
transmite. 

- Reconhecer estruturas sintáticas, em discurso oral, de 
acordo com o nível linguístico de aprendizagem. 

- Expor, com clareza, situações da sua história de vida. 

- Dar ordens, formular pedidos e fazer perguntas em 
contextos diversificados. 

- Descrever pessoas, objetos e lugares. 

- Expressar-se com fluência, articulando ideias e 
justificando opiniões. 

- Usar um discurso apropriado a nível de articulação e 
entoação. 

- Utilizar adequadamente o código oral, evitando o uso 
excessivo de bordões, frases feitas e repetições 

- Saber intervir em pequenas discussões, no tempo certo 
e com pertinência. 

- Usar estruturas sintáticas de complexidade crescente. 

– Ouvir discursos relacionados com as atividades e necessidades de cada indivíduo (entidade 
patronal, sindicatos, associações, médicos, professores, sacerdotes, etc.). 

– Ouvir narrativas sobre assuntos da vida corrente. 

– Ouvir e ver programas televisivos onde as palavras sejam apresentadas em toda sua riqueza e 
diversidade. 

- Ouvir e praticar jogos de adivinhas, quadras e provérbios populares. 

– Praticar exercícios de trava-línguas, para uma melhoria articulatória. 

– Participar em jogos de descoberta do significado de palavras em discurso ouvido. 

– Participar em atividades de descoberta de significado de estruturas sintáticas simples. 

– Participar em diálogos para treino de tomada de palavra, pertinência de perguntas e respostas, etc. 

– Exercitar formas de tratamento formal e informal (familiares, amigos, entidade patronal, religiosa, 
policial, serviços públicos, etc.). 

– Exercitar o emprego de fórmulas tradicionais (saudação, carinho, delicadeza, etc.). 

– Exercitar a planificação oral de atividades a desenvolver (uma visita, um passeio, etc.). 

– Produzir discursos simples e claros sobre a família, casa, emprego, acesso a bens essenciais, etc. 

– Utilizar vocabulário diversificado e alargado, relativo a temas solicitados, através de pequenos 
relatos. 

– Relatar oralmente, com clareza, episódios vividos ou imaginados. 

– Relatar um acidente observado. 

– Apresentar, oralmente, uma reclamação, junto de órgãos competentes, sobre assuntos 
relacionados com a profissão e emprego, sobre bens adquiridos, danos sofridos, etc. 

– Dar indicações sobre pedidos de orientação espacial. 

– Exercitar a descrição de pessoas, quadros, casas, paisagens. 

– Descrever os seus sentimentos ao ouvir uma música, assistir a um espetáculo, observar uma 
manifestação de massas (religiosa, política, desportiva, cultural). 

– Simular debates coletivos em diferentes contextos (emprego, círculo de amigos, ou grupo de 
desconhecidos). 

– Explicar e justificar o funcionamento de um serviço ou aparelho perante um ou mais indivíduos 
(amigos, colegas). 

– Dar entrevistas para responder a um pedido de emprego. 

- Indicar, oralmente, o caminho que vai da sua casa ao supermercado, à escola, aos correios, à junta 
de freguesia, ao banco, ao centro de saúde, etc. 

– Encomendar, ao telefone, qualquer produto (comida, gás, etc.), dando indicações precisas sobre o 
que quer. 

 
Tipologia de 
documentos: 

 
Textos do 
património 
oral; 
descrição; 
diálogo. 

 
-
Observação 
do trabalho 
realizado 
na sala de 
aula. 
 
- Fichas de 
trabalho 
diário. 
 
- Fichas de 
avaliação. 
 
- Trabalho 
de casa. 
 



Apêndice XIII 

154 
 

Unidade de competência: (B1 – Leitura – Ler e interpretar informação (LC1B) 

Critérios de Evidência Metodologias /Atividades Recursos Avaliação 

- Dominar automaticamente o processo de leitura, pelo 
reconhecimento de palavras e sons. 

- Ler documentos simples, diversificados, relevantes 
para a vida quotidiana. 

- Localizar informação específica num texto. 

- Identificar a ideia principal em textos simples. 

- Identificar a sequência de acontecimentos em textos 
simples. 

- Reconstruir a significado global de um texto, tendo em 
conta a sequência e a casualidade. 

- Usar a informação recolhida nos textos para satisfazer 
objetivos específicos. 

- Usar a sequência alfabética para aceder a informação 
especializada (dicionários, lista telefónica, listas de 
pessoas, etc.). 

– Fazer exercícios de reconhecimento de letras e palavras em caixas e latas de produtos de 
consumo, títulos de jornais, anúncios, etc. 

– Fazer exercícios de antecipação de palavras numa frase ou texto simples. 

– Ler pequenas notícias em jornais, texto televisivo, cartazes, etc. 

– Tirar informações de notícias escritas, livros de instruções, horários de transportes, de aulas ou de 
outros serviços. 

– Ler cartas de bancos, avisos de correios, água, eletricidade, telefones e outros serviços públicos. 

– Ler etiquetas de designação de produtos, brochuras de propaganda de prevenção de acidentes, 
catástrofe, guia de programação televisiva. 

– Usar o dicionário para localizar palavras. 

– Usar a lista telefónica para localizar uma morada ou um número de telefone. 

– Exercitar a antecipação de informação a partir de títulos, gravuras, primeiras linhas do texto, etc. 

– Localizar em mapas, o nome de cidades, rios, serras. 

– Exercitar a identificação de ideia principal em cartas, notificação, artigos de jornal ou narrativas. 

– Responder a questionários sobre ideias principais e acessórias em textos simples. 

Tipologia de 
documentos:  
- Textos 
simples, de 
interesse 
para a vida 
prática: 
preçários; 
ementas; 
posologias; 
rótulos; 
horários; 
lista 
telefónica; 
mapas; 
formulários 
diversos; 
títulos de 
jornais; 
anúncios; 
pequenas 
notícias.  

- Textos do 
património 
oral. 

-
Observação 
do trabalho 
realizado 
na sala de 
aula. 
 
- Fichas de 
trabalho 
diário. 
 
- Fichas de 
avaliação. 
 
- Trabalho 
de casa. 
 

 
Unidade de competência: (B1 – Escrita – Escrever documentos diversificados de acordo com objetivos específicos (LC1C) 
Critérios de Evidência Metodologias /Atividades Recursos Avaliação 

- Dominar as técnicas básicas da escrita. 
- Escrever com correção as palavras básicas do 
Português fundamental. 
- Fazer corresponder mudanças de assunto a mudanças 
de parágrafo. 
- Escrever com clareza utilizando sinais de pontuação. 
- Escrever pequenas cartas ou notas a familiares e 
amigos. 
- Localizar o enunciado no tempo e no espaço, utilizando 
os deícticos adequados (hoje, amanhã, aqui, aí,…) 
- Escrever histórias e relatos da vida quotidiana. 
- Encadear as ideias no texto de modo linear, coerente e 
consecutivo. 
- Escrever títulos nas gravuras inseridas em textos 
escritos. 

- Fazer exercícios de destreza desenhando figuras e letras. 

– Fazer exercícios de escrita de palavras conhecidas, gerindo o espaço da folha. 

– Fazer exercícios de escrita para automatização de regras ortográficas. 

– Copiar frases e palavras da vida quotidiana. 

– Escrever cartas informais com frases simples e de pequena extensão. 

– Escrever um anúncio de venda de um imóvel. 

– Escrever um anúncio de fuga de um cão. 

– Completar fórmulas de identificação pessoal, de acordo com finalidades específicas. 

– Elaborar listas de compras. 

– Ordenar e legendar uma sequência da banda desenhada. 

– Descrever um objeto em frases simples. 

– Exercitar estruturas corretas do sistema linguístico (ortografia, pontuação, uso de maiúsculas, etc.). 

Tipologia de 
documentos:  
 

Carta 
(informal); 
relato; 
notícia; 
descrição. 

-
Observação 
do trabalho 
realizado 
na sala de 
aula. 
 
- Fichas de 
trabalho 
diário. 
 
- Fichas de 
avaliação. 
 
- Trabalho 
de casa. 
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Unidade de competência: (B1 – Linguagem não Verbal – Compreender e produzir linguagens não verbais, ou mistas, em contextos 

diversificados simples (LC1D) 

Critérios de Evidência Metodologias /Atividades Recursos Avaliação 

- Compreender linguagem sonora concretizada através 

de sons (sirenes, toques militares, religiosos, etc.). 

- Compreender e produzir linguagem gestual, ou mista 

(etiquetas, praxes, gestos, continência militar, etc.). 

- Compreender e produzir linguagem simbólica ou mista 

(símbolos representando o amor, a morte, o inferno, a 

paz, etc.). 

- Compreender a linguagem icónica (placas de trânsito, 

de informação variada, de localização, de aviso, etc.). 

- Compreender manifestações musicais de acordo com o 

ritmo, a letra, a situação e a audiência. 

- Entender diversas manifestações artísticas (moda, arte 

plástica, etc.), como representantes de uma época e de 

determinados grupos sociais. 

– Compreender uma cerimónia pública onde a linguagem gestual e sonora (ou outras) estejam 

presentes. 

– Identificar representações de símbolos em cartazes, anúncios, capas de livros, desenhos, 

esculturas, etc. 

– Identificar o significado de placas de trânsito, turísticas (castelo, restaurante, pousada), informação 

rodoviária, etc. 

– Identificar, num mapa, os símbolos atribuídos a cidades, lugares, parques, reservas naturais, etc. 

– Ver um filme mudo e procurar identificar o significado dos gestos. 

– Observar gravações de vídeo e identificar o estado de espírito dos personagens através das suas 

expressões faciais e gestos corporais. 

– Ouvir excertos musicais que acompanham cenas de filmes ou anúncios e procurar explicar a sua 

escolha. 

– Ouvir um fado, uma banda de jazz, uma ópera cómica e procurar descrever os seus sentimentos 

ao ouvi-los. 

– Ver uma sequência de imagens televisivas e escolher uma música para elas. 

Tipologia de 

documentos: 

 

Sonoplastia; 

fotografia; 

cartazes; 

livros; 

revistas; 

jornais 

(sugere-se, 

ainda, a 

mímica) 

-

Observação 

do trabalho 

realizado 

na sala de 

aula. 

 

- Fichas de 

trabalho 

diário. 

 

- Fichas de 

avaliação. 

 

- Trabalho 

de casa. 
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Currículo Específico Individual 

[alínea f) do ponto 1, do art.42º, e art.48º, da Portaria nº75/2014 de 18 de novembro] 

P.E.I. 

Ano Lectivo 2016/2017      

 

Identificação do Aluno 
 

Nome: A. F. S. F. Ano: Turma: DOV 
Data de Nascimento:                                                                                                              Idade: 13 
Estabelecimento de Ensino:  EB António José de Ávila 

Medidas do Regime Educativo Especial: Aluno/aluna abrangido(a) pelo regime educativo especial (REE), ao 
abrigo do Decreto Legislativo Regional nº 15/2006/A de 7 de abril, alterado e republicado pelo Decreto 
Legislativo Regional n.º 17/2015/A de 22 de junho, nas modalidades previstas no artigo 42º, da Portaria 
n.º75/2014 de 18 de novembro: a) Apoio Pedagógico Personalizado; c) Adequações no Processo de 
Matrícula; f) Currículo Específico Individual; i) Programa Específico do Regime Educativo Especial. 

Competências-chave a desenvolver 

PORTUGUÊS (B1) 

Oral - Compreender e produzir discursos orais em situações diversificadas 

- Reconhecer estruturas sintáticas, em discurso oral, de acordo com o nível linguístico de 

aprendizagem. 
- Compreender produções do património oral popular como adivinhas, provérbios, quadras, contos, etc. 
- Descobrir o significado de palavras diversificadas, não comuns, através do contexto. 
- Retirar dos discursos ouvidos a ideia principal. 
- Distinguir os objetivos que cada discurso ouvido transmite. 
- Compreender discursos orais, de pequena extensão, emitidos em diferentes variedades do Português 

e em diferentes suportes tecnológicos (rádio, televisão, telefone). 
- Expressar-se com fluência, articulando ideias e justificando opiniões. 
- Dar ordens, formular pedidos e fazer perguntas em contextos diversificados. 
- Descrever pessoas, objetos e lugares. 
- Expor, com clareza, situações da sua história de vida. 
- Usar estruturas sintáticas de complexidade crescente. 
- Utilizar adequadamente o código oral, evitando o uso excessivo de bordões, frases feitas e repetições 
- Saber intervir em pequenas discussões, no tempo certo e com pertinência. 
- Usar um discurso apropriado a nível de articulação e entoação. 

Leitura – Ler e interpretar informação 

- Localizar informação específica num texto. 
- Ler documentos simples, diversificados, relevantes para a vida quotidiana. 
- Dominar automaticamente o processo de leitura, pelo reconhecimento de palavras e sons. 
- Usar a sequência alfabética para aceder a informação especializada (dicionários, lista telefónica, listas 

de pessoas, etc.). 
- Identificar a sequência de acontecimentos em textos simples. 
- Reconstruir o significado global de um texto, tendo em conta a sequência e a casualidade. 
- Usar a informação recolhida nos textos para satisfazer objetivos específicos. 
- Identificar a ideia principal em textos simples. 

Escrita – Escrever documentos diversificados de acordo com objetivos 

específicos 
- Escrever com correção as palavras básicas do Português fundamental. 
- Dominar as técnicas básicas da escrita. 
- Localizar o enunciado no tempo e no espaço, utilizando os deícticos adequados (hoje, amanhã, aqui, 
aí,…) 
- Escrever com clareza utilizando sinais de pontuação. 
- Escrever pequenas cartas ou notas a familiares e amigos. 

https://dre.pt/application/conteudo/67552504
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- Fazer corresponder mudanças de assunto a mudanças de parágrafo. 
- Escrever histórias e relatos da vida quotidiana. 
- Encadear as ideias no texto de modo linear, coerente e consecutivo. 
- Escrever títulos nas gravuras inseridas em textos escritos 

Linguagem não Verbal – Compreender e produzir linguagens não verbais, ou 

mistas, em contextos diversificados simples 
- Compreender linguagem sonora concretizada através de sons 
- Compreender a linguagem icónica (placas de trânsito, de informação variada, de localização, de 
aviso, etc.). 
 

TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
Introdução ao ambiente de trabalho 
− Cria pastas e atalhos; 
− Seleciona os diferentes modos de visualização de pastas e ficheiros; 

Introdução ao processamento de texto 
- Inicia um processador de texto a partir da barra de tarefas do Ambiente Gráfico; 

− Reconhece os diferentes modos de visualização; 

−Utiliza corretamente os principais menus; 

−Utiliza adequadamente as barras de ferramentas; 

−Criar um novo documento; 

−Formatar um documento utilizando a barra de ferramentas padrão  

− Abrir um documento; 

− Guardar um documento; 

− Fechar um documento. 
Processamento de texto 
−Introduz texto num documento; 

− Edita texto num documento; 

−Seleciona blocos de texto; 

−Insere símbolos; 

− Insere números de páginas, data e horas; 

− Insere cabeçalhos e notas de rodapé; 

− Insere imagens; 

- Alterna imagens; 

− Seleciona e insere objetos; 

−Aplica diferentes tipos de alinhamento de texto; 

− Formata caracteres; 

− Formata parágrafos; 

− Adiciona e remove limites e sombreados no texto; 

− Organiza o texto em colunas; 

−Insere e faz operações com tabelas; 

− Cria listas com marcas e listas numeradas; 

− Utiliza os corretores ortográficos e sintáticos; 

− Localiza sinónimos; 

Criação de apresentações 
− Reconhece a estrutura de um programa de apresentações; 

− Elabora uma apresentação; 

− Introduz texto num diapositivo; 

− Formata texto através do menu formatar; 

− Elabora uma caixa de texto; 
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− Move, duplica, adiciona e elimina diapositivos; 

− Guarda uma apresentação; 

− Insere imagens, sons e vídeos; 

− Adiciona e eliminar objetos; 

− Executa convenientemente uma apresentação de diapositivos; 

− Adiciona transições entre diapositivos, 

− Adiciona efeitos de animação; 

− Especifica o tempo atribuído a cada diapositivo; 

Internet 
− Utiliza o correio eletrónico; 

− Comunica através da Internet: 

- Envia e recebe mensagens através de correio eletrónico; 

− Envia ficheiros anexos a uma mensagem de correio eletrónico; 
 

PROJETOS VOCACIONAIS 

Competências Sociais 

– Mostra-se assertivo e afirmativo perante as situações de comunicação. 

– Evita o conflito com pares e professores. 

– Utiliza expressões sociais usuais para cumprimentar as frases usuais (olá, adeus, por favor, obrigado, 
desculpe) 

– Modera a agressividade verbal. 

– Mostra respeito pela propriedade alheia. 

– Evita entrar em confrontos físicos (agressões). 

– Sabe orientar-se deslocar-se na escola, utilizando corretamente a abordagem aos diversos serviços e 
espaços. 

– Obedece aos professores/autoridade. 

– Aplica o saber estar fora da sala de aula. 

– Exprime necessidades de forma ajustada. 

– Interage com os pares de forma positiva. 

Competências Laborais 
– Aplica as aprendizagens à tarefa indicada 

– Tem um ritmo de trabalho aceitável. 

– Executa tarefas sem constante supervisão. 

– Possui motivação para as atividades que realiza. 

– Encontra informação que necessita nas fontes fornecidas. 

– Demonstra organização e planeamento nas atividades realizadas. 

– Mantem a concentração e persistência nas tarefas que tem de realizar. 

– Respeita as regras estabelecidas na sala. (ser pontual, respeitar professores…) 

– Respeita as normas de segurança. 

 – Desempenha corretamente as atividades exigidas. 

Competências Pessoais 
- Organiza o seu espaço de trabalho. 

– Demonstra autocontrolo perante as situações de conflito 

– Cuida da higiene pessoal. 

– Consegue controlar as situações de instabilidade, evitando o queixume e a comiseração. 
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Estratégias e metodologias 

 

- Instruções e explicações curtas, passo a passo; 

- Incentivar e valorizar hábitos e métodos de trabalho; 

- Controlo sobre trabalhos de casa e caderno diário; 

- Usar o computador; 

- Usar materiais do dia-a-dia: Faturas, panfletos de publicidade, receitas, formulários; 

- Realizar visitas de estudo de acordo com os temas desenvolvidos; 

- Realizar experiências; 

- Sensibilizar o aluno e o Encarregado de Educação para a importância do conhecimento e cultura 

escolares numa futura integração profissional; 

Português 

- Relatar acontecimentos vividos e experiências; 

- Recontar histórias ouvidas; 

- Ordenar imagens de acordo com a história; 

- Observar e descrever imagens; 

- Transmitir recados; 

- Resolver crucigramas e sopa de letras; 

- Emitir a sua opinião; 

- Resolver exercícios de consciência fonológica do manual “Promover a literacia”; 

- Construir listas de palavras. 

Intervenientes no processo educativo 

Docente titular de turma. 

Docente de educação especial. 
Docentes da turma. 
Serviços de Psicologia e Orientação 

Horário 

 2ªfeira 3ªfeira 4ªfeira 5ªfeira 6ªfeira 

9:00/9:45 Matemática Fazer e Aprender Matemática Educ. Física Matemática 

9:45/10:30 Matemática Fazer e Aprender Matemática Educ. Física Matemática 

10:50/11:35 Português Português Descobrir o Meio Proj. Vocacionais Fazer e Aprender 

11:35/12:20 Português Português Descobrir o Meio Proj. Vocacionais Fazer e Aprender 

13:45/14:30 Cidadania Proj. Vocacionais Português Percursos na Comunidade D.P.S. / E.M.R.C. 

14:30/15:15 Educ. Física Proj. Vocacionais Português Percursos na Comunidade Educ. Musical 

15:30/16:15 Educ. Musical Cidadania    
 

Processo de Avaliação (critérios específicos) 

Assinaturas da Equipa 

Docente Titular / Director de Turma   /  /     Ass:   

 
Docente da Educação Especial   /  /     Ass:   

 
Psicóloga   /  /     Ass:   

 
Outros intervenientes:     

 
          /  /     Ass:   
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Secretaria Regional da Educação e Cultura

Direção Regional da Educação 

Escola Básica e Integrada da Horta

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
3 de dezembro
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Região Autónoma dos Açores 

Secretaria Regional da Educação e Cultura 
Direção Regional da Educação 

EBI da Horta 
 

Língua Portuguesa 
 

 

Nome:_________________________________________ Data:___/___/______ 

 

Lê o texto. 

Casa da Montanha 

A Casa da Montanha é um ponto de paragem obrigatória na Montanha do Pico, sendo a 

sua principal função o registo e controlo das subidas à Montanha. 

O controlo das subidas é efetuado através do registo obrigatório dos caminhantes ou 

grupos, quer no início quer no final da subida, e através do Sistema de Rastreamento por 

GPS, que consiste na entrega de um rastreador GPS que, em caso de emergência, permite 

entrar em contacto com a Casa da Montanha para ser ativada a equipa de resgate. Este 

sistema também permite detetar os caminhantes que estiverem perdidos, permitindo que 

sejam orientados de volta ao trilho oficial ou resgatados. 

A Casa da Montanha é complementada por um bar com vista panorâmica, onde se pode 

vislumbrar toda a costa Oeste do Pico e a ilha do Faial. 

 

Horários 

01 de outubro a 30 de abril 

sáb | dom: 08H30 - 18H30 

Encerrado: seg a sex 

 01 a 31 de maio | 16 a 30 de setembro 

todos os dias: 08H00 - 20H00 

aberto das 08H00 de sexta-feira às 20H00 de Domingo sem interrupções 

 01 de junho a 15 de setembro 

todos os dias: 24 horas 

  

Preços 

Taxa de Subida à Montanha 

Com Empresas de Animação Turística: 2,50€ 

Subida Autónoma: 10€ 
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Vocabulário 
GPS – Sistema de Posicionamento por Satélite. 
 
1 – Procura no dicionário o significado das seguintes palavras: 
Detetar-________________________________________________________________ 
Rastreamento -__________________________________________________________ 
 
2 – Completa com a opção correta 
2.1 – Este texto… 

  Dá uma notícia 

  É um conto 

  Dá informações 

  Fala sobre uma pessoa 

 

2.2 – O texto é sobre… 

  O Museu da Montanha 

  A Casa da Montanha 

  Os Bombeiros Voluntários 

  A Casa Manuel Arriaga 

 

2.3 – O local mencionado no texto situa-se… 

  Na ilha do Faial 

  Na ilha de São Jorge 

  Na ilha Terceira 

  Na ilha do Pico 

 

2.4 – Em que período a Casa da Montanha está aberta apenas ao fim de semana? 

  De 1 de outubro a 30 de abril 

  De 1 a 31 de maio 

  De 1 de junho a 15 de setembro 

  De 16 a 30 de setembro 

 
3 – Responde às perguntas sobre o texto. 
3.1 – Qual a principal função da Casa da Montanha? 
_______________________________________________________________________ 
3.2 – Como controlam as subidas? 
_______________________________________________________________________ 
3.3 – O que entregam a quem vai subir à montanha? Para quê? 

_______________________________________________________________________ 

3.4 – Qual o valor das taxas de subida à montanha? 

_______________________________________________________________________ 
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3.5 – Em que período a Casa da Montanha está aberta todos os dias sem interrupção? 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4 – Observa o calendário e segue as instruções. 

 

4.1 – Pinta de laranja os dias em que a Casa da Montanha está aberta apenas ao fim de 

semana. 

4.2 – Pinta de azul os dias em que a Casa da Montanha está aberta todos os dias das 

08h00 às 20h00. Também os dias em quem está aberta sem interrupções das 08h00 de 

sexta-feira às 20h00 de domingo. 

4.3 – Pinta de verde os dias em que a Casa da Montanha está aberta todos os dias durante 

24 horas. 
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EB1/JI Professor Maximino F. Rocha 

 

 

 

Ficha de avaliação de Língua Portuguesa – 2º ano 

Avaliação Formativa do 1º Período 

DATA:__________________________________________________________________________________ 

Nome:__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu sou uma menina do mar. Chamo-me Menina do Mar e não 
tenho outro nome. Não sei onde nasci. Um dia uma gaivota trouxe-
me no bico para esta praia. Pôs-me numa rocha na maré vazia; o 
polvo, o caranguejo e o peixe tomaram conta de mim. Vivemos os 
quatro numa gruta muito bonita. 

O polvo arruma a casa, alisa a areia, vai buscar a comida. É de 
todos nós o que trabalha mais, porque tem mais braços. O 
caranguejo é o cozinheiro. Faz o caldo verde com limos, sorvetes 
de espuma, saladas de algas, sopa de tartarugas, caviar e muitas 
outras receitas. É um grande cozinheiro. Quando a comida está 
pronta, o polvo põe a mesa. 

A toalha é de alga branca e os pratos são conchas. 
Depois, à noite, o polvo faz a minha cama com algas muito 

verdes e muito macias. Mas o costureiro dos meus vestidos é o 
caranguejo. 
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1 - Dá um título ao texto. ________________________________________________________ 

2 - Como se chama a menina? ___________________________________________________ 

3 - Quem a levou para a praia? ___________________________________________________ 

4 - Quem são os amigos da menina? ______________________________________________ 

5 - Onde vivem os quatro ? ______________________________________________________ 

6 - O que faz o polvo? __________________________________________________________ 

7 - O que faz o caranguejo? ______________________________________________________ 

8 - Completa:  

 A toalha é____________________________________________________________________ 

 Os pratos são_________________________________________________________________ 

9 - De que é feito a cama da Menina do Mar?___________________________________________ 

10 - Quem faz as roupas da menina?_________________________________________________ 

11 – Escreve o contrário das palavras em baixo: 

Dia _____________________     Arruma _______________________Bonita _________________      

Novo ___________________      Muito ________________________ 

12 – Ordena a frase: Sou Eu menina uma mar do 

_______________________________________________________________________________ 

13 - Faz a divisão silábica das palavras e classifica-as: 

 Menina- __________________________________________________ 

 Caranguejo- _______________________________________________ 

 Uma- ____________________________________________________ 

 Nasci- ___________________________________________________ 

14- Escreve as frases no singular: 

 Eles vivem numa gruta. 

__________________________________________________________ 

 Os pratos são umas conchas 

_______________________________________________________ 

15 - Escreve as frases no plural: 

 O caranguejo é o cozinheiro. 

______________________________________________________ 

 O polvo põe a mesa. 

_____________________________________________________________ 

16 - Numa folha que a tua professora te irá dar fala sobre o Verão e o que fazes durante essa 

estação do ano, Inverno. 

 

 BOM TRABALHO! 
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EB1/JI Professor Maximino F.Rocha 

 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO SUMATIVA DO 1º PERÍODO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

NOME:__________________________________________DATA:___________CLASSIF:___ 

Um palhaço no campo 

De manhã cedo, o palhaço Anacleto foi ao campo 

na sua bicicleta. Mal chegou, comeu logo 

deliciosas cerejas e maças perfumadas. Depois 

ouviu as cigarras a cantar e viu duas cegonhas 

nos ninhos. Ao meio-dia, já cansado, regressou à 

sua cidade. 

 

Responde: 

1. Diz onde foi Anacleto. ______________________________ 

2. Que meio de transporte usou o palhaço? _______________ 

3. Que comeu Anacleto? ______________________________ 

4. Que animais viu o palhaço no campo? _________________ 

5. Faz a legenda da figura que se segue, utilizando as frases do retângulo. 

. De manhã cedo, o palhaço estava feliz. 

. O palhaço estava a tocar viola. 

                                                   

 
                        ___________________________                 
 
6. Completa com “ce, se, sse, ça, sa, ssa, ci, si, ssi”. 

. rebu____do                            . ____no 

. ____gonha                              .bi____cleta 

.can____do                                . pa____rinho 

. a____do                                   . so____dado 

. ____ntado                                . to____u     BOA SORTE!

http://www.desenhos.pt/palhaco-musical.htm
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A MENINA DOS FÓSFOROS 

Hans Christian Andersen 

 

 

Fazia tanto frio! A neve não parava de cair no leste europeu, e a gélida noite 

aproximava-se. Aquela era a última noite de dezembro, véspera do dia de Ano Novo. Perdida 

no meio do frio intenso e da escuridão uma pobre menina seguia pela rua afora,  a cabeça 

descoberta e os pés descalços. É certo que ao sair de casa trazia um par de chinelos, mas 

estes não duraram muito tempo, porque eram uns chinelos que já tinham pertencido à mãe, e 

ficavam-lhe tão grandes, pesados e encharcados de neve que a menina os perdeu quando 

teve de atravessar a rua, correndo, para fugir de um bonde. Um dos chinelos desapareceu no 

meio da neve, e o outro foi apanhado por um garoto que o levou, pensando fazer dele um 

berço para a irmã mais nova brincar. Por isso, a menina seguia com os pés descalços e já 

roxos de frio; levava no bolso dianteiro do avental uma quantidade de fósforos, e estendia um 

maço deles a todos que passavam, oferecendo: — Quer comprar fósforos bons e baratos? — 

Mas o dia lhe tinha sido adverso. Ninguém comprara os fósforos, e, portanto, ela ainda não 

conseguira ganhar um tostão sequer. Sentia fome e frio, e estava com a cara pálida e as faces 

encovadas. Pobre criança! Os flocos de neve caíam-lhe sobre os cabelos compridos e loiros, 

que se encaracolavam graciosamente em volta do pescoço magrinho; mas ela nem pensava 

nos seus cabelos encaracolados. Através das janelas, as luzes vivas e o cheiro delicioso da 

carne assada chegavam à rua, porque era véspera de Ano Novo. Nisso, sim, é que ela 

pensava, o que lhe enchia de água a boca.  

 Sentou-se no chão e encolheu-se no canto de uma varanda. Sentia cada vez mais frio, 

mas não tinha coragem de voltar para casa, porque não vendera um único maço de fósforos, e 

não podia apresentar nem uma moeda; e o padrasto, malvado, seria capaz de lhe bater. E 

afinal, em casa também não havia calor. A família morava numa meia-água, um barraco, e o 

vento metia-se pelos buracos das telhas, apesar de terem tapado com farrapos e palha as 

fendas maiores. Tinha as mãos quase paralisadas com o frio. Ah, como o calorzinho de um 

fósforo aceso lhe faria bem! Se  tirasse um, um só palito, do maço, e o acendesse na parede 

para aquecer os dedos...! Pegou num fósforo e: Fcht!, a chama espirrou e o fósforo começou a 

queimar ! Parecia a chama quente e viva de uma vela, quando a menina a tapou com a mão.  

 Mas, que luz era aquela? A menina imaginou que estava sentada em frente de uma 

lareira cheia de ferros rendilhados, com um guarda-fogo de cobre reluzente. O lume ardia com 

uma chama tão intensa, e dava um calor tão bom...!  Mas, o que se passava? A menina 

estendia já os pés para se aquecer, quando a chama se apagou e a lareira desapareceu. E viu 
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que estava sentada sobre a neve, com a ponta do fósforo queimado na mão. 

  Riscou outro fósforo, que se acendeu e brilhou, e o lugar em que a luz batia na parede 

tornou-se transparente como vidro. E a menina viu o interior de uma sala de jantar onde a 

mesa estava coberta por uma toalha branca, resplandescente de louças delicadas, e mesmo 

no meio da mesa havia um ganso assado, com recheio de ameixas e puré de batatas, que 

fumegava, espalhando um cheiro apetitoso. Mas, que surpresa e que alegria! De repente, o 

ganso saltou da travessa e rolou para o chão, com o garfo e a faca espetados nas costas, até 

junto da menina. O fósforo apagou-se, e a pobre menina só viu na sua frente a parede negra e 

fria. 

  Acendeu um terceiro fósforo. Imediatamente se viu ajoelhada debaixo de uma enorme 

árvore de Natal. Era ainda maior e mais rica do que outra que tinha visto no último Natal, 

através da porta envidraçada, em casa de um rico comerciante. Milhares de velinhas ardiam 

nos ramos verdes, e figuras de todas as cores, como as que enfeitam as vitrines das lojas, 

pareciam sorrir para ela. A menina levantou ambas as mãos para a árvore, mas o fósforo 

apagou-se, e todas as velas de Natal começaram a subir, a subir, e ela percebeu então que 

eram apenas as estrelas a brilhar no céu. Uma estrela maior do que as outras desceu em 

direção à terra, deixando atrás de si um comprido rastro de luz. 

«Foi alguém que morreu», pensou para consigo a menina; porque a avó, a única 

pessoa que tinha sido boa para ela, mas que já não era viva, dizia-lhe à vezes: «Quando vires 

uma estrela cadente, um meteorito, é uma alma que vai a caminho do céu.» 

Esfregou ainda mais outro fósforo na parede: fez-se uma grande luz, e no meio 

apareceu a avó, de pé, com uma expressão muito suave, cheia de felicidade! 

— Avó! — gritou a menina — leva-me contigo! Quando este fósforo se apagar, eu sei que já 

não estarás aqui. Vais desaparecer como a lareira, como o ganso assado, e como a árvore de 

Natal, tão linda. Riscou imediatamente o punhado de fósforos que restava daquele maço, 

porque queria que a avó continuasse junto dela, e os fósforos espalharam em redor uma luz 

tão brilhante como se fosse dia. Nunca a avó lhe parecera tão alta nem tão bonita. Tomou a 

neta nos braços e, soltando os pés da terra, no meio daquele resplendor, voaram ambas tão 

alto, tão alto, que já não podiam sentir frio, nem fome, nem desgostos, porque tinham chegado 

ao reino de Deus. 

  Mas ali, naquele canto, junto do portal, quando rompeu a manhã gelada, estava caída 

uma menina, com as faces roxas, um sorriso nos lábios… morta de frio, na última noite do ano. 

O dia de Ano Novo nasceu, indiferente ao pequenino cadáver, que ainda tinha no regaço um 

punhado de fósforos. — Coitadinha, parece que tentou aquecer-se! — exclamou alguém. Mas 

nunca ninguém soube quantas coisas lindas a menina viu à luz dos fósforos, nem o brilho com 

que entrou, na companhia da avó, no Ano Novo. 
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EB1/JI Professor Maximino F. Rocha 

 

Língua Portuguesa 

Nome:_________________________________________Data:__________________ 

Class.________ 

1 – Lê o texto e responde: 

O mágico e o castelo 

Eu sou um mágico e moro num castelo encantado. Só as crianças é que 

conhecem o meu segredo... 

Quando um homem passa pelo meu castelo, o que vê é uma casa como 

as outras: com portas, janelas, telhado vermelho, varanda de ferro... 

Só as crianças é que vêm o castelo encantado. Com torres de açúcar e 

chocolate. Pontes que sobem e descem, puxadas ou empurradas por 

anõezinhos barrigudos vestidos de verde. Os trincos das portas, vocês 

pensam que são de metal? 

 - Nada disso. São de marmelada e doce de maçã! 

- Responde: 

 Onde  vive o mágico?______________________________________________________________ 

 Quem conhece o seu segredo?_______________________________________________________ 

 De que são feitas as torres do castelo encantado?________________________________________ 

 E os trincos das portas?____________________________________________________________ 

2 – Faz a correspondência: 

No castelo encantado há pontes que sobem e descem!  Frase negativa 

As pessoas crescidas não conhecem o segredo do castelo 

encantado. 
 Frase interrogativa 

Os trincos das portas são de metal?  Frase exclamativa 

3 – Com as sílabas, forma palavras do texto. 

cas           lo 

         te 

_________________ 

          Ho 

            mem 

_________________ 

   Va         da 

         ran 

_________________ 

mar      la 

      me        da 

_________________ 

 

4 – Escolhe os sinónimos de cada palavra e escreve-os. 

     Mágico - ___________________________                          sabem 

      Moro   - ____________________________                         ilusionista 

Conhecem - ____________________________                         vêem 

Enxergam  - ____________________________                         habito 
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5 – Completa com o singular e plural. 

a pessoa as pessoas 

a __________ as crianças 

____ segredo os _________ 

____ janela ___  janelas 

o ________ ____chocolates 

 

6 – “As crianças conhecem os segredos do castelo.” 

 A frase indica singular ou plural ?     _______________________________ 

 Escreve-a a indicar o singular._____________________________________ 

7 – Escreve o plural das palavras: 

criança                      porta               janela              castelo           varanda             castelo 

__________            _________     _________   ___________  __________   ____________ 

8 – Completa com: Eles; Ele; Nós; Eu; Vós ou Tu 

_____sou              ____somos              _____és               _____sois _____é                  _____são 

9 – Completa com o masculino e feminino das palavras. 

Barrigudos /___________     mágico / _____________    homem / ______________ 

 

10 – Completa o quadro com o contrário das seguintes palavras: 

Palavra Contrário da palavra 

Encantado  

Branco  

Barrigudo   

Anão  

Nada  

 

11 – Liga as palavras do singular para o plural: 

Barrigudo  Empurrados 

Empurrado  Barrigudos 

Segredo  Segredos 

Casa  Casas 

Metal  Metais 

 

12 – Imagina que os castelos encantados existem. Descreve um desses castelos e acrescenta 

se gostavas de lá viver e com quem. 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________
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EB1/JI Professor Maximino F. Rocha 

 

 

Método das 28 Palavras 

Escreve os nomes por baixo das figuras: 

 

 

 

 

copo 

camião 

caneta 

cão 

cavalo 

coco 

cama 

cuco 

 

 

 

 

 

 

Responde corretamente às questões: 

É a mota ? 

 

É o apito ? 

É o bibe ? 

 

É a lapa ? 

É o nabo ? 

 

É a sineta ? 

É o tomate ? 

 

É o copo ? 

 

Rodeia a palavra que corresponde à imagem e copia-a 

cama 
maca 
cão 

mão 
cão 
pão 

caco 
cuco 
coco 

coco 
caco 
copo 

bola 
caneta 
bota 

mula 
cavalo 
cão 

limão 
pão 
camião 

copo 
cuco 
cama 
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O bonequinho de neve

Uma história de Natal,

Formatada e animada por

Rosarinho
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SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO     EB1/JI DO AEROPORTO 

DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO      3.º ANO 

Esc ola  B ás ic a  e  Se c un dár ia  de  San ta  M ar ia    Do ce nte  T it ular :  I r ace ma Mont e ir o  

 

Sessão formativa em contexto de sala de aula 

 

 

 

Oficina de Leitura – Texto literário 

 

3.º Ano 

 

 

“Era uma vez um ponto que vivia...” 
 

 

 

 

 

Nome: _________________________________________Data: _____ / _____ / ____ 

 



Anexo VII 

175 
 

Lê o texto seguinte. 

 

 

 

 

 

A quem deixava ele a fortuna? 

Responde às questões. 

1. Explica oralmente por que motivo pode ser difícil responder à pergunta que surge no final do 

texto. 

2. Identifica os quatro possíveis interessados na herança do homem rico. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Pontua a parte do texto que se encontra entre aspas, de maneira a que a fortuna seja herdada 

pelo: 

a) primeiro candidato: ___________________________________________________ 

"Deixo os meus bens à minha irmã não a meu sobrinho jamais será paga a conta do alfaiate nada 

para os pobres". 

b) segundo candidato: ___________________________________________________ 

"Deixo os meus bens à minha irmã não a meu sobrinho jamais será paga a conta do alfaiate nada 

para os pobres". 

c) terceiro candidato: ____________________________________________________ 

"Deixo os meus bens à minha irmã não a meu sobrinho jamais será paga a conta do alfaiate nada 

para os pobres". 

d) quarto candidato: _____________________________________________________ 

"Deixo os meus bens à minha irmã não a meu sobrinho jamais será paga a conta doalfaiate nada para 

os pobres". 

4. Explica oralmente se fosses juiz, a quem entregarias a fortuna do homem? 

Apresenta um motivo que justifique a tua opinião. 

 

 

 

 

Um homem rico, pressentindo que ia morrer, pediu papel e caneta. Escreveu: "Deixo os 

meus bens à minha irmã não a meu sobrinho jamais será paga a conta do alfaiate nada 

para os pobres". Ainda assinou o nome, mas morreu antes de pontuar o texto. 
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Lê o texto aos poucos, de acordo com as linhas apresentadas na coluna da direita. 
Depois de leres cada parágrafo, segue as instruções fornecidas na coluna. 

 
1 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
35 
 
 
 

A queda do ponto 
Era uma vez um ponto que vivia 

muito feliz por baixo do traço de um 
ponto de exclamação, numa grande folha 
de linhas. 

 
Num dia de grande tempestade, a 

linha em que o pontinho estava partiu-se 
ao meio e ele caiu. Um desastre como 
esses que acontecem às folhas dos jornais, 
quando vão para o lixo ou sempre que são 
usadas para embrulhar alimentos. 

 
O ponto ainda procurou gritar, dar 

um ai, mas, sem o traço do ponto de 
exclamação, ninguém o ouviu e acabou 
por ficar sozinho ao frio e à chuva. Estava 
desempregado e não sabia como resolver 
a sua situação. Falou com o ponto de 
interrogação, que lhe disse que estava 
bem servido e que não precisava de 
ninguém. As pessoas é que tinham de 
responder-lhe. Procurou, ainda, a vírgula, 
mas esta, muito esticada, apenas lhe 
replicou que chegava bem sozinha. 
 

Sentindo-se perdido, começou a 
choramingar. Enquanto saltitava sem 
destino pela folha branca, pensava em 
soluções para melhorar a sua vida. Decidiu 
procurar o padrinho, que era escritor. 
Após contar-lhe a sua tragédia, o homem, 
muito sensibilizado, teve pena dele e 
começou a pensar no que fazia melhor, 
inventar e escrever histórias. 
 

No final, o escritor, inspirado no 
exemplo do ponto, rabiscou um conto que 
tinha como personagem principal um 
ponto final sem trabalho e encontrou uma 
ocupação para o afilhado: usou-o no fim 
do texto, ele era o ponto final daquela 
história passada num jardim verdejante. O 
ponto passou a andar todo inchado, pois 
sentia-se orgulhoso da sua nova posição. 

 
António Torrado, “Ponto final”, in Da Rua 

do Contador à Rua do Ouvidor (texto adaptado) 

Sublinhar / tomar notas durante a leitura 

Linhas 1-3 
a) Anota o nome comum que designa a 
personagem principal: 
________________________________________ 
Linhas 4-9 
a) Anota: 
. referência ao tempo atmosférico: 
_________________________________________ 
. ação realizada pela personagem principal: 
_________________________________________ 
 
Linhas 10-21 
a) Anota dois adjetivos que caracterizam o estado 
da personagem principal: 
________________________________________ 
________________________________________ 
b) Sublinha duas decisões tomadas pela 
personagem. 
 
 
 
 
 
 
Linhas 22-29 
a) Sublinha dois verbos que apontam para 
sensações visuais / auditivas. 
b) Anota: 
. o nome da personagem que surge pela primeira 
vez: _____________________________________ 
. um adjetivo que caracteriza essa personagem: 
________________________________________ 
 
Linhas 30-38 
a) Anota: 
. o nome comum que mostra um laço de 
parentesco: 
_________________________________________ 
. uma expressão que designa e qualifica um 
espaço: 
_________________________________________ 
. dois adjetivos que qualificam a personagem 
principal: ________________________________ 
_________________________________________ 
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Responde às questões de forma completa. 
O texto que leste é um conto constituído por partes cuja designação tu já conheces. 
1. Presta atenção ao primeiro parágrafo e preenche o esquema com as palavras-chave 
corretas. 

Introdução – Situação __________________ 

 

___________? 

(Fórmula de abertura) 

 

___________? 

 

___________? 

 

___________? 

• Era uma vez • Um ponto • Viver muito feliz • Por baixo do traço 

de um ponto de 

exclamação 

• Grande folha de 

linhas 

 

1.1. Identifica o sentimento que caracteriza o ponto. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Atenta agora no segundo parágrafo. 

 

 

 

 

Assinala com X a opção correta. 

2.1. Neste paragrafo surge um problema e o ponto: 

 partiu. 

 caiu. 

 fugiu. 

 

2.2. A causa desse problema foi que a linha: 

 Partiu-se. 

 Adoeceu. 

 Desapareceu. 

 Fugiu. 

 

Num dia de grande tempestade, a linha em que o pontinho estava partiu-se ao meio e ele 
caiu. 
Um desastre como esses que acontecem às folhas dos jornais, quando vão para o lixo ou 
sempre que são usadas para embrulhar alimentos. 
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2.3. Indica em que estação do ano terá acontecido o problema, apresentando um 

motivo que justifique a tua opinião. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2.4. Propõe uma razão para o uso do diminutivo quando se faz referência à 

personagem principal. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Relê o terceiro parágrafo do texto. 

 

 

 

 

 

3.1. Neste parágrafo, o ponto depara-se com duas dificuldades. 
Preenche o quadro com a informação adequada. 

O PONTO 

1.ª DIFICULDADE 2.ª DIFICULDADE 

  

 

3.2. O ponto de interrogação e a vírgula têm uma atitude de desprezo em relação ao ponto. 

Concordas com a afirmação? Justifica a tua opinião, apresentando um motivo. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. Atenta no quarto parágrafo. 

 

 

 

 

4.1. Indica a solução encontrada pelo ponto para resolver a sua situação. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

O ponto ainda procurou gritar, dar um ai, mas, sem o traço do ponto de exclamação, 
ninguém o ouviu e acabou por ficar sozinho ao frio e à chuva. Estava desempregado e 
não sabia como resolver a sua situação. Falou com o ponto de interrogação, que lhe 
disse que estava bem servido e que não precisava de ninguém. As pessoas é que 
tinham de responder-lhe. Procurou, ainda, a vírgula, mas esta, muito esticada, apenas 
lhe replicou que chegava bem sozinha. 

Sentindo-se perdido, começou a choramingar. Enquanto saltitava sem destino pela folha 
branca, pensava em soluções para melhorar a sua vida. Decidiu procurar o padrinho, que 
era escritor. Após contar-lhe a sua tragédia, o homem, muito sensibilizado, teve pena dele 
e começou a pensar no que fazia melhor, inventar e escrever histórias. 
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4.2. Ordena os acontecimentos do 4.º parágrafo. 

 Começou a verter lágrimas. 

 Relatou a sua história. 

 Refletiu sobre como resolver o problema. 

1 Ficou desorientado. 

 Pediu ajuda. 

 

5. Presta atenção ao último parágrafo e preenche o esquema com as palavras-chave 

corretas. 

 

 

 

 

Conclusão – Situação __________________ 

 

___________? 

(Fórmula de fecho) 

 

___________? 

 

 

___________? 

 

 

___________? 

 

• No final • O escritor • Rabiscar um conto 

• Encontrar solução 

• Grande folha de 

linhas 

 

5.1. Indica o instrumento / objeto que o escritor terá utilizado para rabiscar. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5.2. Indica a estação do ano em que se passará o conto inventado pelo escritor, 

apresentando um motivo que justifique a tua opinião. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

BOM TRABALHO 

 

No final, o escritor, inspirado no exemplo do ponto, rabiscou um conto que tinha como 

personagem principal um ponto final sem trabalho e encontrou uma ocupação para o 

afilhado: usou-o no fim do texto, ele era o ponto final daquela história passada num jardim 

verdejante. O ponto passou a andar todo inchado, pois sentia-se orgulhoso da sua nova 

posição. 
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www.leya.com 

AVISO, À BOCA DE CENA 

Este livro tenta responder de uma só vez a várias perguntas que, em diversas ocasiões, me 

têm dirigido. A saber: 

«Por acaso não terá uma peçazinha disponível, para nós representarmos, na nossa 

escola?» ou 

«Dava-nos uma peça para o nosso grupo de teatro itinerante que não comporte muitos 

actores? » ou 

«Nunca pensou em pegar numa das suas histórias e transformá-la numa pequena peça de 

teatro?» ou 

«Precisamos de uma peça de montagem fácil. Tem alguma à mão?» 

Tenho, sim senhor. Façam favor de escolher. Se respondi ou não a todas as encomendas, 

já não é da minha conta. Que as peças são acessíveis e cabem em qualquer palco 

improvisado não tenho dúvida. 

Acrescentei sugestões de encenação (de encenação de recurso!) que cada qual tomará à 

letra ou saltará por cima. Também já não é da minha conta. 

Hão-de reparar que pela ordem de apresentação do livro procurei progredir do mais simples 

e despretensioso para o igualmente simples e despretensioso, mas não tanto. Uma escada 

com poucos degraus, afinal. 

 

Fique entre nós entendido que os espectáculos aqui propostos, como o título do livro 

adverte, dispensam, na sua exposta desafectação, quase tudo, do aparato das luzes de 

cena aos sumptuosos figurinos. 

Só não dispensam uma coisa: o prazer irresistível de inventar o Teatro, de criá-lo, em alegre 

comunhão de actores e público, convocados para a festa ao bater solene das três pancadas 

de Molière. 

 

SERAFIM E MALACUECO 

NA CORTE DO REI ESCAMA 

Pequena peça para actores e fantoches 

PERSONAGENS 

SERAFIM 

MALACUECO 
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PIRATA DA PERNA DE PAU 

REI 

CENA 1 

Cenário: a fachada de uma casa simples — uma porta e uma janela — com estrutura de 

rodas que a movimente em cena. 

Aparecem dois vagabundos esfarrapados: Serafim, o magro, Malacueco, o gordo. 

SERAFIM: Ai que sono! Que preguiça! Que cansaço! 

MALACUECO: Ai que estafa! Que fadiga! Que quebreira! 

SERAFIM: Quebreira de quê? 

MALACUECO: Cansaço de quê? 

SERAFIM e MALACUECO (em coro): De não fazer nada! 

SERAFIM: O pior é que estou com uma fome... 

MALACUECO: E eu com uma larica... Olha, vamos àquela casa. Pode ser que nos dêem de 

comer. 

Batem à porta da casa. 

SERAFIM: Vossa Excelência precisa de regar o jardim... 

MALACUECO: que já está muito seco. 

SERAFIM: Aqui está o Serafim... 

MALACUECO: ... e o Malacueco. 

SERAFIM: Em troca pedimos... 

MALACUECO: ... pão para a viagem. 

SERAFIM: Não temos dinheiro para pagar estalagem. 

Abre-se a porta com espalhafato e aparece o Pirata da Perna de Pau, de espada na mão. 

PIRATA DA PERNA DE PAU: Quem são vocês? 

SERAFIM: (muito encolhido, com a voz a sumir-se): Serafim... 

PIRATA DA PERNA DE PAU: O quê? 

SERAFIM (mais alto, mas ainda assustado): Serafim. 

PIRATA DA PERNA DE PAU (para Malacueco): E tu? 

MALACUECO (trémulo e gaguejante): Ma... la... cué... cué... cué... cueco. 

PIRATA DA PERNA DE PAU: O quê? 

MALACUECO (ainda assustado): Malacueco. 

PIRATA DA PERNA DE PAU (designando-os com a espada): Serafim e Malacueco? 

SERAFIM e MALACUECO (em coro e servis): Dois criados ao vosso dispor. (Desajeitada 

vénia.) 

PIRATA DA PERNA DE PAU (rindo-se): Meus criados? Eh! Eh! Estão contratados. Eh! Eh! 
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SERAFIM (tentando atalhar): Nós só dissemos... 

MALACUECO (idem): Nós não dissemos... 

PIRATA DA PERNA DE PAU: O vosso patrão, a partir de agora, sou eu. 

MALACUECO (para o Serafim): Parece que falámos de mais. 

PIRATA DA PERNA DE PAU: Sabem quem eu sou? 

Serafim e Malacueco fazem que não com a cabeça. 

PIRATA DA PERNA DE PAU (rindo): Eh! Eh! Adivinhem. Sou a Branca de Neve? 

SERAFIM (hesitando): À primeira vista não parece... 

PIRATA DA PERNA DE PAU: Eh! Eh! Sou o Capuchinho Vermelho? Ou sou o Lobo Mau? 

MALACUECO (a medo): Talvez... talvez mais...a segunda hipótese... 

PIRATA DA PERNA DE PAU: Nem um nem outro. Eh! Eh! Eu sou (cantarolando) o Pirata da 

Perna de Pau, do olho de vidro, da cara de mau... 

SERAFIM e MALACUECO: Brr! Que medo! 

PIRATA DA PERNA DE PAU: Vocês dois fazem parte da equipagem do meu navio. Vou sair 

daqui: navegar por esses mares fora até encontrar uma terra em que as minhas maroscas 

não sejam conhecidas. 

SERAFIM: E se o barco vai ao fundo? 

MALACUECO: Nós não sabemos nadar... 

PIRATA DA PERNA DE PAU: Dentro de água é que se aprende. Eh! Eh! À minha frente, 

marchem! 

Eles marcham, capitaneados pelo Pirata. 

MALACUECO (tremendo): Meteste-me em bons trabalhos, Serafim! 

SERAFIM: Tu é que me meteste... 

MALACUECO: Foste tu! 

SERAFIM: Não, foste tu! 

Batem um no outro. O Pirata da Perna de Pau dá uma cacetada-espadeirada em ambos. 

PIRATA DA PERNA DE PAU: Quero disciplina! 

Aparece em cena a estrutura lateral de um barco a remos. 

PIRATA DA PERNA DE PAU: Toca a embarcar. E disciplina! 

MALACUECO: Ai a minha cabeça! 

SERAFIM: Ai as minhas costas! 

Entram dentro do barco. Malacueco e Serafim tomam conta dos remos. O Pirata comanda, 

de pé, à proa. 
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PIRATA DA PERNA DE PAU: Toca a remar. 

A casa, movida por rodas, vai recuando. O barco fica no mesmo sítio. Se possível, alguns 

efeitos visuais que dêem a ilusão de movimento. 

PIRATA DA PERNA DE PAU (cantando): Eu sou o Pirata da Perna de Pau, do olho de vidro, 

da cara de mau... 

Aparece em cena uma minúscula ilha, também movida a rodas, que se aproxima do barco, 

onde esforçadamente remam Serafim e Malacueco. 

 

CENA 2 

PIRATA DA PERNA DE PAU: Terra à vista! 

A ilha aproxima-se do barco. Por trás da ilha aparece o Rei. Tem um aspecto grotesco de rei 

do Carnaval. 

PIRATA DA PERNA DE PAU: Todos ao ataque. Eh! Eh! Abordagem! 

A ilha e o barco chocam. O Pirata, de espada em punho, sai do barco. Os dois vagabundos 

seguem-no, medrosamente. 

PIRATA DA PERNA DE PAU (dirigindo-se ao Rei, ameaçadoramente): Deita cá para fora 

todo o teu dinheirame, manipanço. Já! Já que tenho pressa. 

REI: Como vindes insofrido, estrangeiro! 

Quem sois? Que pretendeis? Donde vindes? Trazeis alguma mensagem de um rei meu 

amigo, ó ilustre embaixador? 
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SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO         EB1/JI DO AEROPORTO 
DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO          3.º ANO 

Escola Básica e Secundária de Santa  Maria           Docente Titular : I racema Monteiro                                                                                          

Avaliação formativa em contexto de sala de aula 

Texto literário 

“Era uma vez uma   …” 

 

Nome: __________________________________________________________________________Data: _____ / _____ / ____________ 

 

1. Vais ouvir ler uma a duas vezes um texto, de modo a seres capaz de responder oralmente à questão seguinte: 

O texto “A borracha cansada”… 

a) anuncia um acidente.  b) apresenta notícias.  c) expõe sugestões.  d) narra acontecimentos.  

 

     Era uma vez uma borracha que vivia num estojo e que apagava muito bem. 

     Num dia soalheiro, sem saber porquê, a borracha deixou de apagar. Sentia um grande cansaço. 

     Então, decidiu ir ao médico. Entrou no consultório, sentou-se e ainda ficou pior ao ver todos os doentes que esperavam pela sua vez: um 

lápis com soluços, uma régua que tinha perdido os centímetros e uma caixa de lápis de cor descorados. 

     Pensava regressar ao estojo quando chegou a sua vez. Depois de contar o seu problema ao médico, este recomendou-lhe descanso porque 

estava com um esgotamento. Aconselhou-lhe que se resguardasse para não se apagar de vez. 

     No final, a borracha regressou a casa, mas preferiu ficar em cima da secretária a ver os riscos que eram traçados e a apagar, de vez em 

quando, uns pontinhos. Sentia-se relaxada porque podia repousar e continuava a ser útil. 

António Torrado, “A borracha cansada”, in Da Rua do Contador à Rua do Ouvidor (texto adaptado) 

 

M1 – Leitura de texto literário 

Reconhecimento da tipologia textual 
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Lê o texto, de acordo com as secções apresentadas.  

Depois de leres cada secção, segue as instruções fornecidas na coluna da direita. 

 

A borracha cansada Sublinhar / tracejar / rodear / anotar durante a leitura 

 

 

1 

 

     Era uma vez uma borracha que vivia num estojo e que apagava 

muito bem. 
 

Linhas 1 – 2 

a) Anota o nome que designa a personagem 

principal:___________________________________________ 

 

 

 

5 

     

Num dia soalheiro, sem saber porquê, a borracha deixou de apagar. 

Sentia um grande cansaço. 

 

Linhas 3 – 5  

a) Anota a referência ao tempo atmosférico: 

____________________________________________________ 

b) Sublinha a vermelho a expressão que apresenta o problema da 

borracha. 

 

 

 

 

10 

     

     Então, decidiu ir ao médico. Entrou no consultório, sentou-se e 

ainda ficou pior ao ver todos os doentes que esperavam pela sua 

vez: um lápis com soluços, uma régua que tinha perdido os 

centímetros e uma caixa de lápis de cor descorados. 

 

Linhas 6 – 8   

 

a) Sublinha a expressão que indica a decisão tomada pela 

personagem principal. 

b) Traceja a vermelho os dois verbos que indicam as ações realizadas 

pela personagem principal depois de tomar a sua decisão. 

c) Anota a expressão que indica como se sentiu a personagem: 

___________________________________________________ 

Linhas 9 – 10 

a) Rodeia três nomes de materiais escolares. 

 

M2 – Leitura de texto literário 

Leitura – “DURANTE” 
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15 

 

 

  

     Pensava regressar ao estojo quando chegou a sua vez. Depois de 

contar o seu problema ao médico, este recomendou-lhe descanso 

porque estava com um esgotamento. Aconselhou-lhe que se 

resguardasse para não se apagar de vez. 

 

Linhas 11 – 15 

a) Anota o nome da personagem que ajuda a borracha: 

__________________________________________________ 

b) Sublinha a vermelho a expressão que indica o motivo (a causa) do 

problema da borracha. 

c) Traceja a verde o verbo que expressa o conselho dado pelo 

médico. 

 

 

 

 

 

20 

 

 

     No final, a borracha regressou a casa, mas preferiu ficar em cima 

da secretária a ver os riscos que eram traçados e a apagar, de vez em 

quando, uns pontinhos. Sentia-se relaxada porque podia repousar e 

continuava a ser útil. 

 

António Torrado, “A borracha cansada”, in Da Rua do Contador à Rua do Ouvidor 

(texto adaptado) 

Linhas 16 – 20 

a) Anota  

. dois nomes de espaços:  

 

 

 

 

. dois adjetivos que qualificam a personagem principal: 
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Responde às questões de forma completa. 

O texto que leste é um texto narrativo constituído por partes cuja designação tu já conheces. 

1. Presta atenção ao primeiro parágrafo e preenche o esquema com as palavras-chave corretas. 

 

     Era uma vez uma borracha que vivia num estojo e que apagava muito bem. 

 

 

 

Situação Inicial -  __________________ 

 

 

___________? 

(Fórmula de abertura) 

 

 

___________? 

 

 

___________? 

 

___________? 

 Era uma vez  Uma borracha  Viver (vivia) 

 

 Apagar (apagava) 

muito bem 

 Estojo  

 

 

1.1. A borracha sentia muita satisfação. 

Apresenta o motivo que justifica esse sentimento.  

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

M3 – Leitura de texto literário 

Leitura / Pós-leitura  
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2. Atenta agora no segundo parágrafo. 

 

     Num dia soalheiro, sem saber porquê, a borracha deixou de apagar. Sentia um grande cansaço. 

 

 

Assinala com X a opção correta. 

 

2.1. Neste parágrafo a borracha sofre uma mudança e deixou de: 

 escrever. 

 funcionar. 

 brincar. 

 

2.2. Qual foi a causa dessa mudança? A borracha sentiu-se: 

 distraída. 

 assustada. 

 cansada. 

 contente. 
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3. Relê o terceiro parágrafo do texto. 

     Então, decidiu ir ao médico. Entrou no consultório, sentou-se e ainda ficou pior ao ver todos os doentes que esperavam 

pela sua vez: um lápis com soluços, uma régua que tinha perdido os centímetros e uma caixa de lápis de cor descorados. 

 

3.1. Neste parágrafo, a borracha pratica várias ações que a levam a deparar-se com uma dificuldade. 

Completa o quadro com a informação adequada. 

FRASES DO PARÁGRAFO AÇÕES PRATICADAS PELA PERSONAGEM PRINCIPAL 

 

1.ª FRASE 

 

1.ª 

 

2.ª FRASE 

 

2.ª 

 

3.ª 

 

4.ª ver (todos os doentes à espera de serem atendidos) 

 

 

 

 

DIFICULDADE 
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3.2. O que levou os três materiais escolares a decidirem ir ao consultório médico foi: 

 uma festa. 

 a doença. 

 a amizade entre eles. 

 

4. Atenta no quarto parágrafo. 

 

     Pensava regressar ao estojo quando chegou a sua vez. Depois de contar o seu problema ao médico, este recomendou-

lhe descanso porque estava com um esgotamento. Aconselhou-lhe que se resguardasse para não se apagar de vez. 

 

4.1. A borracha sentiu-se indecisa antes de falar com o médico. Transcreve a expressão que justifica esta frase. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

4.2. Indica a solução apresentada pelo médico para a borracha resolver o seu problema. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

4.3. Consideras que o profissional de saúde teve uma boa ideia? Apresenta um motivo que justifique a tua opinião. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 
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4.4. Ordena os acontecimentos do 3.º e 4.º parágrafos. 

1 

 

Resolveu ir ao centro de saúde. 

 

 

Queixou-se ao médico. 

 

 

Encontrou outros doentes. 

 

 

Receitou-lhe repouso. 

 

 

Sentou–se na sala de espera. 

 

5. Presta atenção ao último parágrafo e preenche o esquema com as palavras-chave corretas. 

     No final, a borracha regressou a casa, mas preferiu ficar em cima da secretária a ver os riscos que eram traçados e 

a apagar, de vez em quando, uns pontinhos. Sentia-se relaxada porque podia repousar e continuava a ser útil. 

 

Situação Final -  __________________ 

 

___________? 

(Fórmula de fecho) 

 

 

___________? 

 

 

___________? 

 

___________? 

 

___________? 

 

Porquê? 

 No final  Borracha  Regressar a casa 

 Ficar em cima da 

secretária 

 Apagar de vez em 

quando uns 

pontinhos 

 Secretária  Relaxada  Poder repousar 

 Continuar a ser 

útil 

 

5.1. Indica o objeto que estaria a ser utilizado para traçar os pontinhos que a borracha apagava de vez em quando. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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5.2. Explica por palavras tuas de que forma a borracha evitou sentir-se inútil. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

5.3. Ilustra a situação final do texto, evidenciando a utilidade da borracha. 
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Secretaria Regional da Educação e Formação 

DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DA HORTA 

 

 AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA – 1.º Ano 

Língua Portuguesa 

Nome: _______________________ Data: ___/___/___ 

Professor(a): Iracema Monteiro  Classificação: _____ 

 

 

 

 

1-Desenha as ondas cobrindo os tracejados. Pinta.  
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2– Liga as letras iguais às da palavra, como no exemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

3– Circundar os      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

q 
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4 - Escuta, atentamente, a leitura da história. 

A Panela Mágica. 

Certo dia, uma menina encontrou na floresta uma velhinha que lhe deu uma panela 

mágica. Bastava dizer “Faz papas, panelinha!” para que a panela começasse a fazer papas; e só 

parava quando alguém dissesse “Pára, panelinha!” 

A menina, que naquele dia fazia cinco anos,  ficou muito contente com aquela prenda. 

Agradeceu à velhinha e foi para casa. Contou à mãe o que se tinha passado e disse-lhe o que 

havia de fazer com a panela. 

“Faz papas, panelinha!” – disse a mãe da menina. E logo a panela começou a fazer 

papas. Enquanto a panela trabalhava, a mãe da menina sentou-se a descansar e adormeceu. 

Como ninguém mandou parar a panela, as papas encheram o chão da cozinha, saíram para 

fora de casa e espalharam-se pela cidade.  

A menina, que andava a passear, ao ver as ruas cheias de papas, percebeu o que se 

passava, correu para casa e gritou “Pára, panelinha!”. E a panela parou. 

As pessoas que estavam na rua comeram as papas e gostaram. 

 

4.1 – Ordena as imagens da história “A Panela Mágica” de acordo com 

a legenda:  

●  primeira  ●●   segunda  ●●● terceira 
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Escola Básica Integrada da Horta 

Avaliação Trimestral de Português – 1º ano 

1º Período – 2014-2015 

Nome:___________________________________________________ 

Data:_________ 

Classificação:________________ Prof:_______________ Enc. de Ed:______________ 

 

 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Observa cuidadosamente as imagens e completa os espaços com as vogais adequadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

__ lha  __va  __´gua  __vo 

 

 

 

 

 

 

 

__sa  __´rvore  __rso  __ogurte 

2 – Observa e completa o nome dos meninos com a letra respetiva.  

    
 

___lda ___lisses ___va ___vo ___lga 

 

E A U I O 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCISdkNeEmskCFYJOGgodXOkOQA&url=http://dibujosideiacriativa.blogspot.com/2011/05/desenho-de-ilha-colorir.html&psig=AFQjCNHNR2MkT64wzHYEgklWh6nDJ7yH1A&ust=1447938304785982
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ3X04fgi8kCFUxVGgod7wMC8g&url=http://freecoloringpages.co.uk/?q=cacho de uva&psig=AFQjCNGNajHD4NoBPx8_U4ZCi1DzB_kYLg&ust=1447447404428016
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJa76sj_i8kCFcFdGgodKNoA5Q&url=http://imagensparacolorir.blogspot.com/2014/05/ovo-estrelado.html&psig=AFQjCNELsJjB-pKzuOBA0NS1hFjyGw0s5A&ust=1447455886057368
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNuR3qH1i8kCFYLZGgodPfEEvQ&url=http://www.nettendencias.com/urso-para-colorir/&psig=AFQjCNGRFmhQVLmF4wZrYqaoHZyPbfhIDA&ust=1447453058734225
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPXo16_2i8kCFYM_GgoduO0IHQ&url=https://daniielamartiins.wordpress.com/tag/relatorios/&psig=AFQjCNH1NCPpSvS2-iVdt-oEwJbF0TVUlg&ust=1447453426594525
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPKDyZqEjMkCFcW6GgodHyMHQA&url=http://evangeliza1.blogspot.com/2010/12/cinco-paes-e-dois-peixinhos-para.html&psig=AFQjCNEhn5j4S46e6R6OZV9jR2q8NhhOEA&ust=1447456912349261
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.blancodesigns.com.br/riscos_desenhos-infantil6.html&psig=AFQjCNEhn5j4S46e6R6OZV9jR2q8NhhOEA&ust=1447456912349261
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN3p5tGGjMkCFUjZGgodblwGiA&url=http://para-colorir.net/?s=modelos de meninos coloridos&psig=AFQjCNEhn5j4S46e6R6OZV9jR2q8NhhOEA&ust=1447456912349261
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=NsNWSWg69b38DM&tbnid=s-IktDc-mxg6cM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.todavoce.com.br/to-sabendo/as-cores-do-natal&ei=VLeLUrumCobJ0QW89ICgCw&bvm=bv.56643336,d.ZGU&psig=AFQjCNFjOcDVvV7eOCGg7wiwr3UGOXw91A&ust=1384974499466889
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3 – Faz as correspondências das imagens aos ditongos: 

 

 

● 

 

●   au   ●              

●   ui    ●       

  

                 ●             

 

     

 

 

● 

●   oi   ● 

●  ou  ● 

 

                ● 

 

     

 

 

● 

●  ei  ● 

●  õe  ●                                             

  

                ●  

     

 

 

●                    

 ●  ão  ● 

 ●  ai  ●                            

 

                   ● 

Rui 

 

4 - Completa as palavras com os ditongos. 

 

 
 

 

p_____ p ___xe p____ pap____la 

    

pn____ p____ ____riço dinoss___ro 
 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ_OqdOIjMkCFcHVFAodcmsGBg&url=http://azcolorir.com/caixas-coloridas&psig=AFQjCNHNwWRfcqZ44wqGGHJ2P4M3ul4Z3g&ust=1447458321360463
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPios8CKjMkCFco-FAodRJcLfw&url=http://www.supercoloring.com/pt/desenhos-para-colorir/balanco-para-criancas&psig=AFQjCNF_w0YgG2ORGNZ13gGG2zKcaS8DkQ&ust=1447458798314978
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKfpkoWJjMkCFYG4FAodsGwKyw&url=http://guitartv.blogspot.com/2013/06/desenhos-de-couve-para-colorir.html&psig=AFQjCNHJFkCbuyxo-FuxPm6iEBbw-bM6Sw&ust=1447458427902723
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://bruxinhaalegre.blogspot.com/2014_02_01_archive.html&psig=AFQjCNHw4Lkg6zppr1GyclcqO_E7s-AOAw&ust=1447458943437874
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNyGgPOJjMkCFQQ3FAodrf4K6Q&url=http://blogdatabuada.blogspot.com/2012/08/desenho-de-galinha-com-ovos-para-colorir.html&psig=AFQjCNHCJ6VHlIJ4lc2IvsMEGixK3zbPGA&ust=1447458647796431
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMnFl-GLjMkCFQlVFAodR30M0A&url=http://www.midisegni.it/Port/transporte.shtml&psig=AFQjCNFdQb6RWNUFNb413cdkFPvbe4aTKw&ust=1447459136406608
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKb82KWMjMkCFQm4FAodu00GoA&url=http://azcolorir.com/desenhos-para-colorir-de-cachorro&psig=AFQjCNEIWvLJtS3cWY8csAi1FWjiCAZ1tQ&ust=1447459306249158
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJbfjveQjMkCFUJCFAod_-oEvg&url=http://carcirca.com/desenhos-para-colorir-menino&psig=AFQjCNF0guZ0BWg4Zhok2O8VJEFvBGnV5w&ust=1447460539894687
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPrKgtWVjMkCFQVYFAodXvAO5A&url=http://comida.colorir.com/carnes-e-peixes/peixe-para-comer.html&psig=AFQjCNG2gIvcPIkvBXoBl9QCaQF5rYCsYA&ust=1447461796947308
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.conslondra.esteri.it/NR/rdonlyres/46AEF81C-888E-4E36-A1C8-5567CE73CCC0/0/web_resources_songs_and_games.doc&psig=AFQjCNFpiaJnkilpoTuNI4yV1Rk2hTePzw&ust=1447462106013397
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI-7uqKWjMkCFUFYFAodTB4L0A&url=http://alexcoloringpages.com/d/desenho-de-papoila-para-colorir-colorir-com.html&psig=AFQjCNHhoEL2Q1eOniIeXIW38dc4eu1d4g&ust=1447461927986749
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOvC8IuXjMkCFQnDFAodlEULag&url=http://www.superkid.com.br/colorir/divertidos/&psig=AFQjCNGEmgaUgndfUXECKFNbjH3UaV_1eg&ust=1447462204594564
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKvoqaSXjMkCFYjJFAodMQML3Q&url=http://www.atividadesparacolorir.com.br/2011/07/dia-dos-pais-desenhos-para-cartoes.html&psig=AFQjCNE13OIq-PE7EmqwLOQT7SU2Y5Xz4Q&ust=1447462258533658
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKKfl-aYjMkCFcPNFAodTbYFAQ&url=http://desenhosparapintareimprimir.blogspot.com/2013/01/desenhos-dinossauros-para-colorir.html&psig=AFQjCNF9CUD831sP6Vj653jwLbHku81BEA&ust=1447462655168997
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5 - Lê as palavras. Separa-as em sílabas. 

ditado - ___________________ paleta - ____________________ 

dedada -__________________ palito - _____________________ 

papoila - __________________ leitão -_____________________ 

tulipa - ___________________ Paulo - _____________________ 

 

6 - Lê, copia e ilustra as frases. 

 

A Tita tapa o pote . 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  O Didi dá o dado à Dalila . 

  ___________________________________ 

7- Lê, observa e responde. 

       

É a teia ou a lata?                                             É o leite ou o paio? 

______________________                                       ______________________                                                                                                                         

 

É a tulipa ou o apito?                                        É o leão ou o leitão? 

______________________                                      ______________________ 

8 - Completa o crucigrama. Escreve as palavras. 

 

 

 

   

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLak2J-fjMkCFcdvFAodrSwNtg&url=http://colorireaprender.com/desenho-tapete-para-colorir&psig=AFQjCNE7mxrFP7z94_0K_ngh7pdfar9Gcw&ust=1447464397476711
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPrSjdefjMkCFQu8FAodTxcFOg&url=http://www.pintarcolorir.com.br/desenhos-de-dados-para-colorir/&psig=AFQjCNF-X_Yvfyn-IoPf7c55HUulTE_h1A&ust=1447464512166587
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://aprenderhacer.com/dibujos-de-paletas-de-pintura&bvm=bv.107467506,d.d24&psig=AFQjCNHTxTJ6AKevfMgU0XMI_ubZ3KMuTQ&ust=1447788202570898
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        6  7 

           

    4  5     

           

   3        

           

  2         

           

  1         

         

9 - Ordena as sílabas e constrói palavras. 

ão     pi   ________________       to   a    pi    ________________   

la      lu    ________________      ta    do   di   _______________ 

10 – Copia as frases, substituindo as figuras pelos seus nomes. 

É o      e o  do tio Tadeu. 

 

____________________________________________ 

A Dalila deu o                  ao  . 

 

__________________________________________ 

 

11 – Ordena as palavras e escreve as frases. 

            leu  Aida  A  ditado. o 

 

__________________________________________________ 

          Dói Pepe. o do dedo pé ao 

__________________________________________________ 

http://www.pintarcolorir.com.br/piao-para-colorir/piao-para-desenhar/#main
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12 - Lê o texto e depois copia-o. 

É dia de aulas. 

A Paula dita o ditado. 

É o apito, o pião, o tapete, e o dado. 

O pai põe tudo ao lado do pote. 

A Aida leu o ditado todo. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Bom Trabalho! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO336o3WlckCFQQ7FAodRzwNww&url=https://catequesematerial.wordpress.com/1%C2%BA-ano/actividades-1o-ano/&bvm=bv.107467506,d.d24&psig=AFQjCNE2UbaPSQSEOxOrhPIlr5J9v-QDoA&ust=1447788365942663
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Teste de Avaliação Sumativa de Português 

2º Período 

Nome:_____________________________________________Data:___________ 

1 – Encontra as sílabas das respetivas palavras e rodeia a cores. 

bota                           menino                                     bota 

 

   uva                       sapato                       menina 

 

 menina                                     uva                         sapato 

 

sapato               bota                            menina 

 

         pa                     ne                                mi                           bo 

 

 to                 to                               bo                             ni 

 

 

pa                     sa                  va                    to                          sa 

 

me             ni                         u                                         ta 

 

2 – Divide as palavras em sílabas preenchendo os quadrados. 

      MENINO   MENINA 

   

 

      SAPATO                BOTA 
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Teste de Avaliação Sumativa de Português 

1º Período 

Nome: ________________________________________  Data:__________ 

1 – Copia. 

 

MENINA 

_________________ 

 

MENINO 

___________________ 

 

 

BOTA 

__________ 

 

SAPATO 

__________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.livroturmadamonicajovem.blog.br/wp-content/uploads/2011/06/materias-1481.gif&imgrefurl=http://www.livroturmadamonicajovem.blog.br/index.php/page/61/&h=290&w=210&tbnid=QsAz7nWCakhv5M:&zoom=1&docid=A919Y69BM-jjFM&ei=IwflVIHiI4GBU4i1gPAN&tbm=isch&ved=0CEgQMygjMCM
http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://perlbal.hi-pi.com/blog-images/781397/gd/13029848589/APAIXONADO.gif&imgrefurl=http://mundoinfantilemcores.spaceblog.com.br/r71817/JOVENS-MENINOS-COLORIDOS/5/&h=290&w=148&tbnid=zX45GsmV2fvlCM:&zoom=1&docid=Qy50hPKRiMJM-M&ei=BgjlVIirEIr2Usi8gtgK&tbm=isch&ved=0CB0QMygVMBU4yAE
http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-X6qQu7wgbCg/TcCuzzSFFcI/AAAAAAAAAOY/Cm11eqbmCm4/s1600/1269345035_82360795_1-Fotos-de--Linda-Bota-Country-Feminina-em-Couro-Latego-Bordada-no-Cano.jpg&imgrefurl=http://confidenziale.blogspot.com/2011/05/entenda-sua-bota.html&h=506&w=351&tbnid=wi9aLjD9Wgzz8M:&zoom=1&docid=Tuqs6OdfgiyGcM&ei=dELmVOLkKIGuUtOhgpgD&tbm=isch&ved=0CHMQMyhGMEY
http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.vestidos-de-noiva.org/wp-content/uploads/2015/01/sapato-colorido.jpg&imgrefurl=http://www.vestidos-de-noiva.org/sapato-colorido.html&h=500&w=500&tbnid=-Ms3eBMo_U0g1M:&zoom=1&docid=-Rsl02Jwdq3JFM&ei=80LmVPrRLIbnUuTvgsgO&tbm=isch&ved=0CHUQMyhMMEw
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Esta história teve lugar no “ninho” de Língua 

Portuguesa e foi elaborada por alunos do 1.º 

ano  da escola EB1/JI da Criação Velha 

(Madalena do Pico)

Baseada no livro “SER FELIZ”, de Sophia 

de Mello Breyner Andresen
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História do livro activo

Conceição Areias

Ilustrado com imagens seleccionadas na net

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo XVI 

208 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo XVII 

209 
 

               Escola EB1/JI da Criação Velha        

Região Autónoma dos Açores       1.º Ano- Língua Portuguesa 

Secretaria Regional da Educação e Cultura     Docente: Iracema Monteiro 

Direcção Regional da Educação           

Escola Básica e Secundária da Madalena       

 

Em busca da Palavra e da Imagem 

Nome:___________________________________  

Data:_____________ 

 

 

 Legenda as figuras. 

pai     pé      pipa     pá 

 

 

 

   

    

 

 Lê e completa as frases. 
 

É a e a      

 

___________________________________________   

 

É o           e o  .  

 

____________________________________________ 

 

É a       e o        . 

 

____________________________________________ 

 

É o     e o              . 

 

____________________________________________   

 

 

pai 

pipa 

pá 

pau 

pé 
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 Ordena as palavras. 
 

      pa    pa                   pa     pi                po   pa  

 

 

________________        ________________     _________________ 

 Liga correctamente. 
 

pé   
 

 

 

 

 

 

pau 

  

pá 

  

 

 

 

papá 

  

pião 

   

pato 

  

 

 Descobre os nomes e completa. 
 

ta   pe  te                po  te  pa  to 

 

 _______________________          ______________      _______________ 

 

 Com as palavras que se seguem, faz frases. 
 

teia       pato        pata         tapete  

 

_______________-_____________________________________________________ 

_______________-_____________________________________________________ 

_______________-_____________________________________________________ 

_______________-_____________________________________________________ 
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Anexo XXXI- Vídeo Dia Deficiência “Cordas”, Turma DOV, EBI da Horta.mp4
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Anexo XXXII- Vídeo sobre a Diferença, Turma DOV, EBI da Horta.mp4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


