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TÍTULO 

 

 

A importância do contacto escolar com a Literatura como motivação para a leitura 

- Relatório sobre a Atividade Profissional - 

 

O presente relatório detalhado sobre a minha atividade profissional inclui a discussão das 

experiências, das vivências e das competências por mim adquiridas em contextos profissionais díspares não só 

económica, social e culturalmente, como geograficamente, ao longo dos anos a que se reporta este relatório, 

desenvolvendo uma análise cruzada entre o que se recomenda do ponto de vista didático-pedagógico sobre 

práticas de leitura literária e experiências escolares entretanto realizadas e que aqui são abordadas, 

percebendo em que medida é que o contacto escolar precoce com a Literatura poderá constituir um fator 

determinante de motivação para a leitura. 

A escolha do tema prendeu-se com a crescente preocupação sentida no âmbito da educação, 

nomeadamente em relação aos currículos pedagógicos que, no início do milénio, norteavam a educação em 

Portugal, cedendo a algum facilitismo motivado pelos atuais padrões de consumo cultural, sobretudo no papel 

a conferir ao texto literário. Os próprios manuais, enquanto agentes de reconfiguração dos programas 

escolares, adotavam, acriticamente, um conjunto de sugestões.  

Pelo exposto, e ciente dessas fragilidades no comprometimento da formação de leitores 

competentes e críticos, decidi refleti-las no meu relatório, objetivando um aperfeiçoamento da prática letiva, 

percebendo a importância de iniciativas criadas no âmbito do Plano Nacional de Leitura e da elaboração última 

de documentos de referência com vista ao desenvolvimento da leitura literária das nossas crianças e jovens. 
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RESUMO 

 

O presente relatório foi elaborado no âmbito do Mestrado do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Português, 

História e Geografia de Portugal do 2.º Ciclo do Ensino Básico.  

Encontra-se organizado em duas partes fundamentais: 1.ª Parte – Quadro Teórico –, na qual é feita 

uma análise cronológica da evolução da Estrutura Curricular respeitante ao ensino concetual do Português nos 

últimos anos e suas implicações no processo ensino-aprendizagem, assim como da importância dos próprios 

manuais escolares, enquanto agentes de reconfiguração dos programas escolares (capítulo I), e por 

compreender a importância da Literatura em contexto escolar como fator de motivação para a leitura, 

percebendo a relevância de iniciativas criadas no âmbito do Plano Nacional de Leitura e da elaboração última 

de documentos de referência com vista ao desenvolvimento da leitura literária das nossas crianças e jovens 

(capítulo II); 2.ª Parte – Quadro Prático – Desenvolvimento da prática profissional –, na qual é feita uma análise 

cronológica/reflexiva da atividade profissional desenvolvida ao longo dos anos a que se reporta este relatório, 

nomeadamente sobre as práticas de leitura literária recomendadas e experiências escolares entretanto 

realizadas, incluindo, por sua vez, a caraterização das escolas e do meio envolvente, e evidenciando as 

condicionantes de natureza deontológica, legal, económica, de recursos humanos e de gestão em geral, 

percebendo a importância das mesmas para a viabilização do Processo Educativo. Nesta secção encontra-se, 

ainda, uma reflexão final sobre as práticas de leitura literária experimentadas, à luz dos referenciais 

curriculares instituídos, dos conhecimentos obtidos e das experiências adquiridas em contexto escolar. 

Concluindo, o contacto escolar precoce com um conjunto de obras e textos literários significativos, 

na sua forma integral, contribui, fortemente, para o alargamento da compreensão leitora e da capacidade 

inferencial dos alunos, uma vez que as qualidades intrínsecas à Literatura, enquanto objeto e fenómeno com 

validade e predicados comprovados, potenciam o desejo de ler de forma autónoma, ativando não só o 

intelecto, como oferecendo-se para melhor contribuir na escola para um acrescento de motivação leitora. 
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ABSTRACT 

 

 

The importance of school contact with Literature as a motivation for reading 

 

This report was prepared within the scope of the Master of the 1st Cycle of Basic Education and 

Portuguese, History and Geography of Portugal of the 2nd Cycle of Basic Education. 

It is organized in two fundamental parts: Part 1 - Theoretical Framework -, in which a chronological 

analysis of the evolution of the Curricular Structure regarding the conceptual teaching of Portuguese in recent 

years and its implications in the teaching-learning process, as well as the importance of the textbooks 

themselves as agents for the reconfiguration of school curricula (chapter I), and for understanding the 

importance of Literature in school contexts as a motivating factor for understanding the importance of 

initiatives created within the framework of the National Reading Plan and the final preparation of reference 

documents for the development of literary reading of our children and youth (Chapter II); Part 2 - Practical 

Framework – In which a chronological/reflective analysis of the professional activity developed over the years 

to which this report is related, namely on recommended literary reading practices and school experiences in 

the meantime carried out, including, in turn, the characterization of schools and environment, and 

demonstrating the deontological, legal, economic, human resources and general management conditions, 

realizing the importance of the same for the viability of the Educational Process. In this section, there is also a 

final reflection on the literary reading practices experienced, in the light of the established curricular 

references, the knowledge obtained and the experiences acquired in a school context. 

In conclusion, early school contact with a set of significant literary works and texts, in its integral 

form, strongly contributes to the broadening of students' reading comprehension and inferential capacity, 

since the intrinsic qualities of Literature as an object and a phenomenon with validity and proven predicates, 

enhance the desire to read autonomously, activating not only the intellect, but also offering to contribute in 

the school to an increase of reading motivation. 

 

 

 

 

 

Keywords: Critical Analysis, Literacy, Motivation, Reading, Literacy 
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INTRODUÇÃO 

 

Licenciada no 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico, variante de Português e Francês, com Formação 

Especializada na Educação Especial, sou professora contratada desde o dia 31 de julho de 2001. Um ano depois 

da conclusão da minha Licenciatura, iniciei pela primeira vez funções como professora contratada no 

Agrupamento de Escolas de Figueiró dos Vinhos, pertencente ao concelho de Pombal, distrito de Leiria. 

Seguiram-se treze anos de muita luta, palmilhando o país de Norte a Sul, conhecendo e trabalhando com 

realidades inseridas em contextos socioeconómicos e culturais díspares, mas sempre com a mesma 

predisposição e entrega total à profissão que desejei desde tenra idade; todavia, continuo professora 

contratada, mas com muita esperança num futuro que há de vir, pois só assim se justifica a minha procura 

incessante por formação e atualização permanente, neste caso, o Mestrado no âmbito do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico e Português, História e Geografia de Portugal do 2.º Ciclo do Ensino Básico pela Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro. 

O grau de Mestrado, para além de ser um elemento diferenciador do currículo profissional, pois cada 

vez mais as escolas procuram profissionais com conhecimentos sólidos e que estejam sempre a atualizar-se, 

poderá fazer com que encontre novas áreas de atuação dentro da minha profissão. Torna-se premente adaptar 

o desempenho profissional às mudanças decorrentes de transformações emergentes na sociedade, na escola 

e no papel do professor. 

Seguindo a recomendação do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) de 8 de 

janeiro de 2011, sendo eu licenciada ao abrigo do sistema de graus anterior ao Processo de Bolonha e com 

mais do que 5 anos de experiência profissional relevante, inscrevi-me num ciclo de estudos de mestrado da 

minha especialidade, solicitando a creditação da componente letiva previamente adquirida no âmbito da 

respetiva licenciatura, acrescida da apresentação de um relatório detalhado sobre a atividade profissional 

desenvolvida, respeitando o disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 20º do Decreto-Lei nº 74/2006, de 24 de 

março e a alínea a) do nº 1 do artigo 45º do Decreto-Lei nº.115/2013 de 7 de agosto.  

Face ao exposto, proponho a apresentação de um relatório detalhado sobre a minha atividade 

profissional, que inclui a discussão das experiências, das vivências e das competências por mim adquiridas em 

contexto profissional, adotando capacidades e atitudes investigativas numa perspetiva de desenvolvimento 

profissional ao longo da vida.  

Ao refletir/avaliar o meu percurso profissional, pretendo não só analisar a minha prática letiva, 

nomeadamente as metodologias utilizadas nos mais variados contextos ao longo destes anos, como também 

perceber a importâncias dos currículos pedagógicos para o desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem, sobretudo no papel a conferir ao texto literário, assim como a relevância dos próprios manuais 
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escolares, enquanto agentes de reconfiguração dos programas, objetivando um aperfeiçoamento da atividade 

profissional mediante fragilidades encontradas e conhecimentos adquiridos.  

A reflexão sobre a atividade profissional apresentada neste relatório abordará o meu percurso ao 

nível do ensino do 1.º e 2.º Ciclos do ensino básico, com real incidência pela área profissional que me 

caracteriza. Será neste âmbito que desenvolverei a revisão da literatura com referência a conhecimentos 

académicos/científicas pertinentes e respetivas fontes sobre o tema da importância do contacto escolar com 

a Literatura como motivação para a leitura, fazendo uma análise cruzada entre o que se recomenda do ponto 

de vista didático-pedagógico sobre práticas de leitura literária e experiências escolares entretanto realizadas 

e que aqui são abordadas, percebendo em que medida é que o contacto escolar precoce com a literatura 

poderá constituir um fator determinante de motivação para a leitura. 

Optei, sobremaneira, por dividir o relatório da atividade profissional em duas partes fundamentais: 

1.ª Parte – Quadro Teórico, na qual é feita uma análise cronológica da evolução da Estrutura Curricular 

respeitante ao ensino concetual do Português nos últimos anos e suas implicações no processo ensino-

aprendizagem, potencialidades e fraquezas dos Currículos e Programas de Português do Ensino Básico até ao 

referencial Metas Curriculares de Português¹, assim como a importância dos próprios manuais escolares, 

enquanto agentes de reconfiguração dos programas escolares (capítulo I), e por compreender a importância 

da leitura literária em contexto escolar como fator de motivação para a leitura, percebendo a dimensão de 

iniciativas criadas no âmbito do Plano Nacional de Leitura² e da elaboração última de documentos de referência 

com vista ao desenvolvimento da leitura literária das nossas crianças e jovens (capítulo II); 2.ª Parte – Quadro 

Prático – Desenvolvimento da prática profissional – na qual é feita uma análise cronológica/reflexiva da 

atividade profissional desenvolvida ao longo dos anos a que se reporta este relatório, envolvendo a 

caraterização dos contextos escolares por onde lecionei e evidenciando as condicionantes de natureza 

deontológica, legal, económica, de recursos humanos e de gestão em geral, reconhecendo a 

corresponsabilidade das mesmas no comprometimento do Processo Educativo; por fim, uma reflexão final 

sobre o meu percurso profissional ao nível do ensino da disciplina de Português, com real destaque pelo 

domínio da Educação Literária³, à luz dos referenciais curriculares instituídos em determinado momento, dos 

conhecimentos obtidos e das experiências adquiridas em contexto escolar.  

 

___________________________________ 

¹ As Metas de Aprendizagem da Língua Portuguesa foram elaboradas como documento de referência para o ensino do Português, na sequência 
do Currículo Nacional do Ensino Básico (2001) e do Programa de Português do Ensino Básico (2009). As Metas Curriculares, publicadas em agosto 
de 2012, foram propostas pela equipa de Português, constituída pelos seguintes autores: Helena C. Buescu, José Morais, Maria Regina Rocha, 
Violante F. Magalhães. 
² O Plano Nacional de Leitura, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 86/2006, de 12 de julho, prende-se com uma iniciativa da 
responsabilidade do Ministério da Educação, em articulação com o Ministério da Cultura e do Gabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares 
à preocupação quanto aos níveis de literacia da população. 
³ Educação Literária – domínio de referência do novo Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Básico (2015). 
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CAPÍTULO I – REVISÃO DA ESTRUTURA E DOS SUPORTES CURRICULARES 

 
1- O Ensino do Português nas últimas décadas - Evolução Curricular 

 

«A literatura é algo que nos define como cidadãos reflexivos de uma cultura historicamente situada» 

Vasco Graça Moura  

 

Muitas são as mudanças operadas no ensino do Português nas duas últimas décadas, desta forma, 

torna-se imperativo compreendê-las à luz dos referenciais legais dos documentos emanados do Ministério da 

Educação e que constituem os instrumentos normativos pelos quais os professores do Ensino Básico se têm 

vindo a reger, ainda que, os próprios documentos oficiais da última década e meia, permitam e sugiram fazê-

lo com alguma flexibilidade. Refiro-me ao Currículo Nacional do Ensino Básico (2001), entretanto já revogado, 

e aos Programas de Português do Ensino Básico (2009). A estes documentos legais acrescenta-se o atual 

referencial Metas Curriculares do Português (homologadas a 3 de agosto de 2012 através do Despacho n.º 

5306/2012), elaboradas no âmbito da Revisão da Estrutura Curricular, consignada no Decreto-Lei n.º 

139/2012, de 5 de julho. Estes documentos normativos, sem esquecer os Novos Programas da década de 90 

que surgiram da sequência da nova Lei de Bases de 1986, servirão de suporte e de reflexão para a 

fundamentação teórica deste trabalho.  

Na década de 90, a listagem dos conteúdos de Língua Portuguesa era constituída, em primeiro lugar, 

por conteúdos gramaticais, depois, com menor quantidade, os conteúdos literários. Este programa entrou em 

vigor em 1980, porém, em pouco diferia do programa de 1954. Durante este período, “[…] as medidas mais ou 

menos avulsas, e de origem puramente conjetural, criaram um sistema em que se passou a fornecer a todos 

os jovens em idade escolar o que dantes se fornecia apenas a alguns alunos. […]” (Amado, 1998; citado em 

Pinto et al., 2003, p. 8). Os textos de leitura integral obrigatória eram todos coincidentes com obras literárias, 

em especial dos séculos XVI e XIX. Por sua vez, os conteúdos gramaticais centravam-se em conceitos 

relacionados com a história interna da língua portuguesa, como por exemplo, a sua origem e os princípios de 

alteração ou o enriquecimento e renovação lexicais. A bibliografia, no final do documento, centrava-se na 

gramática e na teoria literária. 

Na sequência da nova Lei de Bases, de 1986, entraram em vigor, em 1991, Novos Programas. Os 

programas de Língua Portuguesa do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, pela primeira vez em Portugal são 

explicitamente estruturados em torno dos domínios ouvir/falar (através da expressão verbal em interação, a 

comunicação oral regulada por técnicas e a compreensão de enunciados orais), ler (através da leitura 

recreativa, leitura orientada e a leitura para a informação e o estudo) e escrever (através da escrita expressiva 

e lúdica, a escrita para apropriação de técnicas e de modelos e o aperfeiçoamento de texto). A gramática é 
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substituída pelo domínio do funcionamento da língua, tentando ganhar um significado mais amplo, que fosse 

além da gramática da palavra e da frase. Para cada domínio eram, assim, apresentados objetivos, conteúdos 

e processos de operacionalização, no entanto, continuava a assistir-se a um conjunto infindável de programas 

separados por disciplinas e anos de escolaridade, numa lógica muito pouco favorável aos desejos de 

articulação entre as aprendizagens e unidade do ensino básico. Os professores eram frequentemente 

criticados por não conhecerem os programas da sua disciplina para os ciclos em que não lecionavam ou das 

outras disciplinas que os seus alunos frequentavam. Porém, uma visão do currículo como "soma" de disciplinas 

e programas anuais nunca facilitou que se rompesse com uma excessiva rigidez e compartimentação. 

Na transição do milénio, através do Decreto-Lei n.º6/2001, de 18 de janeiro, surgiu a necessidade de 

proceder a uma reorganização do currículo do Ensino Básico, no sentido de reforçar a articulação entre os três 

ciclos, quer no plano curricular, quer na organização de processos de acompanhamento e de indução que 

assegurassem, sem perda das respetivas identidades e objetivos, uma maior qualidade das aprendizagens, 

novos princípios orientadores da organização e da gestão curricular do Ensino Básico. Estes previam a 

definição, para cada área disciplinar, “[…] das competências essenciais encaradas como saberes em uso, cujo 

domínio envolvia treino e ensino formal […]” (Sim-Sim et al., 1997, p. 12; citado em Pinto et al., 2003, p. 8).  

Centrar, a meu ver, a aprendizagem no desenvolvimento de competências implicava, 

obrigatoriamente, a adoção de metodologias de ensino em que o aluno fosse, e bem, interveniente ativo. O 

caráter de transversalidade já se impunha neste programa, sendo que o programa de Língua Portuguesa 

privilegiava o papel funcional da língua, através do trabalho com uma grande diversidade de textos, discursos 

e situações de comunicação, nomeadamente os exigidos pelas outras disciplinas e também pelo quotidiano 

extraescolar presente e futuro dos alunos. Estava-se, neste momento, a adotar como filosofia de base o apelo 

de Maria da Graça Pinto, aquando da sua comunicação no seu 3.º Encontro Nacional da APP (Associação de 

Professores de Português), em janeiro de 1999, no qual defendia a implementação de um “[…] programa vivo 

[…]” para o português que despertasse, no aprendente, o prazer do ato de ler e de escrever, facultando, desde 

cedo, ao futuro leitor, o material para o fazer sentir essa apetência, para além da possibilidade de se exprimir 

com facilidade em diferentes domínios, sendo-lhe preparado o acesso ao vocabulário respetivo. (Pinto, 1999, 

p. 24; citado em Lobo et al., 2002, p. 38). 

Para além da língua da escola, também passaram a ser transversais a educação para valores e 

atitudes, o desenvolvimento de competências de utilização das novas tecnologias de informação e 

comunicação (TIC), e a reflexão metacognitiva. Este programa protelou, ainda, a definição de critérios de 

avaliação, evidenciando o papel social e didático-pedagógico da escala de avaliação. No âmbito da organização 

curricular do ensino básico, para além das áreas curriculares disciplinares, o diploma determinava a criação de 
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três áreas curriculares não disciplinares – Área de Projeto, Estudo Acompanhado e Formação Cívica. Este 

diploma consagrava, assim:  

[…] A educação para a cidadania, o domínio da língua portuguesa e a valorização da 
dimensão humana do trabalho, bem como a utilização das novas tecnologias de 
informação e comunicação como formações transdisciplinares, no âmbito do ensino 
básico, abordando de forma integrada a diversificação das ofertas educativas, 
tomando em consideração as necessidades dos alunos e definindo um quadro 
flexível para o desenvolvimento de atividades de enriquecimento do currículo. […]. 
(ME, 2001, p. 14)  
 

Ora, o Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais (Decreto-Lei n.º6/2001, de 18 

de Janeiro), datado de 2001, ao entrar em vigor, instituiu-se como o principal documento curricular para o 

Ensino Básico durante uma década, iniciando-se uma fase de profundas e rápidas mudanças no sistema 

educativo obrigatório em Portugal, embora tais mudanças, alvo de críticas provenientes de vários sectores 

ligados ao Ensino, não tenham produzido os efeitos desejados, como posteriormente o Ministério da 

Educação e da Ciência veio a assumir, em 2011. 

Essencialmente, o Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais, surgiu como um 

documento que veio introduzir uma nova organização curricular do Ensino Básico centrada numa 

multiplicidade de Competências Gerais, Transversais e Específicas, ao mesmo tempo que apresentava 

experiências de aprendizagem que deveriam ser proporcionadas aos alunos para atingirem tais competências 

(ativando conhecimentos, estratégias e atitudes relevantes em situações diversas, implicando alguma 

autonomia). Estas competências deveriam ser trabalhadas com os alunos ao longo de todo o Ensino Básico, 

bem como deveriam ser entendidas como saberes em uso; assim sendo, estas competências não se 

desenvolveriam a partir de listas de assuntos, mas sim através de experiências apropriadas. Por isso, o Currículo 

Nacional explicitava tipos de experiências educativas que a escola deveria proporcionar a todos os alunos.  

Como tal, era preciso questionar a ideia de que "cumprir o programa" era "dar a matéria" que vinha no manual, 

mesmo que os alunos nunca tivessem, por exemplo, realizado atividades experimentais, visitado uma 

exposição ou lido um conto.  

No entanto, havia a consciência de que nem todas as competências, pela sua própria natureza e 

amplitude, seriam alvo de uma ação específica e intencional no trabalho de um professor ou dos projetos 

educativos e curriculares.  

Especificando a disciplina de Língua Portuguesa, o Currículo Nacional do Ensino Básico, de 2001, 

defendia que a mesma desempenhasse “[…] um papel fundamental no desenvolvimento das competências 

gerais de transversalidade disciplinar […]” (ME, 2001, p. 31), e propunha modos de operacionalização para se 

atingirem tais competências. Para além disso, sublinhava a necessidade de “[…] garantir a cada aluno, em cada 

ciclo de escolaridade, o desenvolvimento de competências específicas no domínio do modo oral (compreensão 
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e expressão oral), do modo escrito (leitura e expressão escrita) e do conhecimento explícito da língua. […]” 

(ME, 2001, p. 32). Todavia, relativamente ao domínio da leitura, não dava o devido valor à Educação Literária, 

sendo um domínio ignorado, com preocupante frequência, pelos professores: o critério da intertextualidade 

dirimia-se em prol dos atuais padrões de consumo cultural, alguns autores clássicos eram progressivamente 

apagados, não havia a preocupação primeira de promover a leitura autónoma através da leitura integral de 

um número significativo de obras literárias (ao invés, optava-se pela seleção fragmentada de um elevado 

número de textos de Educação Literária a trabalhar nos três ciclos).  

Por sua vez, também os questionários que se trabalhavam a propósito dos textos (através dos 

agentes de reconfiguração do currículo – manuais escolares – e das fichas prontamente disponibilizadas aos 

alunos) geravam muitas vezes paráfrases como resposta, devido ao monopólio de perguntas convergentes, 

sendo raras as que apelavam ao pensamento divergente. O que acabo de focar prende-se com dois vetores do 

problema da leitura literária – as práticas pedagógicas comummente adotadas e a qualidade dos manuais. 

Parafraseando Veloso  (2006), “[…] Um professor que se enfeude ao manual e ignore que as crianças têm de 

ler bons textos literários, na sua versão integral, está a realizar um mau trabalho […]”. Por outro lado, a 

obsessão com as fichas levava a um agravamento da situação, “[…] já que elas não conduziam o aluno a uma 

interpretação inteligente e crítica, nem ofereciam um estímulo à imaginação […]”. Subscrevo, ainda, a má 

qualidade da maior parte dos manuais à época respeitante ao domínio da ilustração, “[…] contribuindo para 

uma deseducação estética, no plano plástico […]” (p. 3). 

O Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais, de 2001, pressupunha que se 

assegurasse a génese de metas de desenvolvimento por ciclo de escolaridade (e não por ano de escolaridade), 

numa perspetiva de articulação vertical entre os três ciclos, mas tais metas apresentaram fragilidades porque 

lhes faltou o suporte curricular, ou seja, os conteúdos programáticos que os professores deveriam abordar nas 

suas aulas para que os seus alunos atingissem essas mesmas metas.  

O documento gerou polémica (e alguma confusão) sobretudo entre os professores (não só de 

Português) e pedagogos por diversos motivos, sendo que a crítica porventura mais contundente se relacionou 

com a organização por competências e não por conteúdos curriculares. Aliás, terá sido esse um dos principais 

argumentos que conduziram à sua revogação, em 2011, com a publicação, no Diário da República, do Despacho 

nº 17169/2011, de 23 de dezembro. Nele, podemos encontrar as principais justificações que o Ministério da 

Educação e da Ciência apresentou para revogar o Currículo Nacional, de entre as quais destaco as seguintes 

passagens:  

[…] O documento [Currículo Nacional do Ensino Básico, de 2001] continha uma série de 
insuficiências que na altura foram debatidas, mas não ultrapassadas, e que, ao longo dos 
anos, se vieram a revelar questionáveis ou mesmo prejudiciais na orientação do ensino. Por 
um lado, o documento não é suficientemente claro nas recomendações que insere. Muitas 
das ideias nele defendidas são demasiado ambíguas para possibilitar uma orientação clara 
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da aprendizagem. Por outro lado, o documento insere uma série de recomendações 
pedagógicas que se vieram a revelar prejudiciais. Em primeiro lugar, erigindo a categoria de 
«competências» como orientadora de todo o ensino, menorizou o papel do conhecimento 
e da transmissão de conhecimentos, que é essencial a todo o ensino. Em segundo lugar, 
desprezou a importância da aquisição de informação, do desenvolvimento de 
automatismos e da memorização. Em terceiro lugar, substituiu objetivos claros, precisos e 
mensuráveis por objetivos aparentemente generosos, mas vagos e difíceis, quando não 
impossíveis de aferir. […] (ME, Despacho Nº 17169/2011). 

 
Assim, no referido Despacho, o Ministro da Educação e Ciência determinou que “[…] O documento 

Currículo Nacional do Ensino Básico - Competências Essenciais deixa[sse] de constituir documento orientador 

do Ensino Básico em Portugal […]”. Revogado o documento, impunha-se a criação de outro, norteador das 

práticas letivas no Ensino Básico, agora centrado em conteúdos e já não em competências, facto que é 

anunciado na alínea d) do referido Despacho: 

 

[…] Os serviços competentes do Ministério de Educação e Ciência, através da Secretaria de 
Estado do Ensino Básico e Secundário, irão elaborar documentos clarificadores das 
prioridades nos conteúdos fundamentais dos programas; esses documentos constituirão 
metas curriculares a serem apresentadas à comunidade educativa, e serão objeto de 
discussão pública prévia à sua aprovação. […]  (ME, Despacho Nº 17169/2011). 

 
Incumbe-me acrescentar que, em meados desta década, e com o objetivo de superar a 

desatualização da Nomenclatura Gramatical portuguesa de 1967 (documento legal em vigor até à data da 

adoção da Terminologia Linguística para os Ensinos Básico e Secundário -TLEBS), foi adotada esta última a título 

de experiência pedagógica, em 2004, como documento de referência para as práticas pedagógicas dos 

professores de língua portuguesa. O documento, então homologado, resultava das propostas de professores 

do ensino básico e secundário para a seleção dos termos considerados necessários à análise do funcionamento 

da língua, publicados na portaria n.º 1488/2004, de 24 de dezembro. Este documento previa a revisão e 

atualização da TLEBS, com as recomendações que o processo de experiência pedagógica viesse a recomendar. 

Nos termos da Portaria n.º 476/2007, de 18 de abril, e tendo particularmente em consideração a diretriz 

estabelecida no seu art.º 2.º, alínea a) – “[…] A Direção-Geral de especialistas de reconhecido mérito, deve 

apresentar documentos de referência: a) um de caráter científico, com a lista de termos e respetivas 

definições, destinado a professores […]”. Pretendeu-se sobretudo, e muito bem, fornecer aos professores e 

alunos os termos que explicitam como na língua e como a língua são produzidos, comunicados e interpretados 

enunciados e texto. 

As conclusões da experiência pedagógica da TLEBS e os pareceres de especialistas motivaram a sua 

suspensão e consequente revisão, que se veio a concretizar no Dicionário Terminológico (DT), disponível em 

instrumento a usar por professores dos ensinos básico e secundário, “[…] com uma função reguladora de 

termos e conceitos sobre funcionamento da língua de forma a acabar com a deriva terminológica […]”. O 
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Dicionário Terminológico, resultante da revisão da TLEBS, por um lado, eliminou termos redundantes, 

inadequados ou pouco relevantes; por outro lado, acrescentou termos nos domínios da análise do discurso e 

da retórica. O novo Programa de Português do Ensino Básico, homologado em 2009, (PPEB) recorre aos termos 

do DT nas listas de conteúdos de todas as competências. Nas tabelas de descritores de desempenho e de 

conteúdos do Conhecimento Explícito da Língua, a lógica de organização baseia-se no DT, mas não se limita a 

uma colagem, uma vez que alguns domínios se entrecruzam (é, por exemplo, o caso do domínio da Lexicologia, 

que surge integrado no Plano da Língua, Variação e Mudança). Assim, entender o DT e a tipologia das 

alterações não é, por si só, suficiente para uma real implementação do novo PPEB, mas ajudará a lidar com as 

novas abordagens e desafios. 

Assim, podemos verificar quatro tipologias de alterações presentes no DT:  

 

[…] – Os termos mudam e/ou estabilizam-se, mas os conceitos mantêm-se: por exemplo, 
nome e substantivo são sinónimos, mas o DT fixa o termo nome; – os termos mantêm-se, 
mas o conceito muda: por exemplo, o predicativo do sujeito continua a chamar-se 
predicativo do sujeito, mas a sua definição inclui constituintes que a tradição gramatical 
considerava complementos circunstanciais, como na frase: A Maria está em Lisboa; – o 
Dicionário Terminológico apresenta novos termos que não faziam parte dos programas, 
nem da tradição gramatical, sobretudo nas áreas da semântica, da semântica lexical e da 
análise do discurso, retórica, pragmática e linguística lexical; – mudam os termos e os 
conceitos: por exemplo, o numeral ordinal dá lugar ao adjetivo numeral, por se considerar 
que possui características dessa classe de palavras. […]  (DGE, 2011, p. 20). 

 
Todavia, e tendo como ponto de partida os programas de 1991, o documento que passou a ser a 

base para qualquer orientação programática e pedagógica para o ensino do Português passou a ser – 

Programas de Português do Ensino Básico (PPEB), homologado em março de 2009, comprometendo-se, em 

relação aos referidos programas da década de 90, com uma considerável liberdade de movimentos. Este 

documento oficial apresentava orientações programáticas do ensino do Português faseadas em três ciclos de 

ensino, numa lógica de articulação vertical e doseando os elementos programáticos indispensáveis em cada 

ciclo. O mesmo apresentava uma reestruturação profunda desse documento, apesar de se manter fiel a 

elementos programáticos, e propondo reelaborar a formulação de “[…] outras abordagens, entendidas como 

mais adequadas à realidade e às circunstâncias actuais do ensino e da aprendizagem do Português. […]” (ME, 

2009, p. 3). Sustentando a ideia de que “[…] a cena educativa é dinâmica e permeável a realidades sociais e 

culturais em permanente mudança […]”, os autores do Programa apresentaram-no, de forma mais ou menos 

explícita, como um documento passível de ser alterado consoante as mudanças que viessem a ser introduzidas 

na cena educativa. Assim aconteceu com a elaboração última das Metas Curriculares (ME, 2009, p. 3). 

O referencial nacional – Programas de Português do Ensino Básico –, homologado pelo Ministério da 

Educação (ME) e apoiado pela Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular (DGIDC), realçava, 

ainda, o seu carácter agregador, envolvendo vários documentos normativos que lhe serviram de fundamento, 



A importância do contacto escolar com a Literatura como motivação para a leitura -  Relatório sobre a Atividade Profissional 
________________________________ 

 

  

10 
 

fazendo assim uso das suas valências doutrinais e pedagógicas, entre eles, o já referido Currículo Nacional do 

Ensino Básico – Competências Essenciais – e o Programa Nacional de Ensino do Português que o antecedeu.  

Apesar de se instituir como um documento que pretendia orientar os professores na sua prática 

letiva, e em certa medida isso aconteceu porque já existia uma preocupação em estabelecer conteúdos 

assumidos pelos autores do Programa como “[…] sendo de natureza conceptual e descritiva […]” (ME, 2009, 

p. 16), a verdade é que, segundo Figueiras (2013), “[…] a introdução de conceitos novos como os de descritores 

de desempenho e indicadores de desempenho se tornaram, por vezes, de difícil entendimento […]”. Um outro 

problema que, no seu entender, se colocou aos professores em termos de operacionalização da sua prática 

pedagógica, “[…] foi o facto de os conteúdos e os descritores de desempenho surgirem agrupados por ciclos 

(ou em dois momentos no primeiro ciclo), consoante as competências específicas definidas para a disciplina 

de Português […]” (p. 9). 

Face ao exposto, as Metas Curriculares de Português do Ensino Básico, vieram corrigir, do seu ponto 

de vista, essa fragilidade, delimitando claramente os conteúdos curriculares a abordar em cada ano de 

escolaridade. Defende ainda, a mesma autora, que ao substituírem as competências por domínios de 

referência – quatro nos 1.º e 2.º Ciclos (Oralidade, Leitura e Escrita, Educação Literária e Gramática) – têm: 

 

[…]  o mérito de, por um lado, simplificar a linguagem e a terminologia, (o Conhecimento 
Explícito da Língua (CEL) passa a ser designado apenas por gramática, por exemplo), por 
outro lado, a inclusão de um novo domínio de referência – a Educação Literária – irá 
certamente redimensionar o ensino do Português, assumindo a incontornável importância 
dessa dimensão, num país em que os índices de literacia apresentados pela OCDE são 
invariavelmente baixos. […] (pp. 9-10). 

 
E, de facto, um ano depois, é homologado um novo documento intitulado Metas Curriculares de 

Português – Ensino Básico. 

É importante referir que as Metas Curriculares têm como texto de referência o Programa de 

Português do Ensino Básico, homologado em março de 2009, perspetivando o Ensino numa lógica de ciclo e 

de continuidade, à semelhança do proposto pelo Currículo Nacional. Deste se alimenta, igualmente, ao adotar 

as competências gerais e específicas que aí surgem plasmadas. Relativamente ao domínio da Educação 

Literária, que me interessa muito em particular, pode ler-se no documento - Metas Curriculares de Português: 

 

[…] Foi criado o domínio da Educação Literária, que congregou vários descritores que antes 
estavam dispersos por diferentes domínios. Tal corresponde a uma opção de política da 
língua e de política de ensino. Por um lado, a Literatura, como repositório de todas as 
possibilidades históricas da língua, veicula tradições e valores e é, como tal, parte integrante 
do património nacional; por outro, a Educação Literária contribui para a formação completa 
do indivíduo e do cidadão. […]  (ME, 2012, p. 6). 

 
A inclusão deste novo domínio nas Metas Curriculares veio permitir um contacto precoce e 

sistemático com a Literatura, quebrando algum anterior facilitismo motivado pelos atuais padrões de consumo 
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cultural, sobretudo no papel a conferir ao texto literário, na medida em que era subestimado nos programas 

e os autores clássicos progressivamente apagados. A valorização deste novo domínio, por meio da integração 

de alguns clássicos da literatura (critério da Intertextualidade), conferia, assim, a oportunidade de veicular 

tradições e valores subjacentes ao património cultural e histórico.  

A Educação Literária, através da criação de um cânone literário, veio proporcionar a desenvoltura da 

tão desejável formação de leitores competentes e críticos, capazes de penetrar nas estruturas profundas do 

texto, de descobrir as virtualidades da linguagem literária e de construir leituras e sentidos plurais a partir das 

suas vivências e das suas formas de ver o mundo, contribuindo, por sua vez, para a formação completa do 

indivíduo e do cidadão. A verdade é que, quanto mais cedo se submeterem as crianças à leitura, mais 

facilmente conseguirão atingir o exercício da mais espantosa e complexa das nossas capacidades - o ser capaz 

de pensar -, pois:  

 

[…] Ler às crianças durante os seus primeiros anos de vida, ajuda-as a crescer não só 
intelectualmente como do ponto de vista da compreensão do mundo. (…) A medida da 
imaginação de cada um na vida adulta, a meta que cada um de nós consegue atingir no 
exercício da mais espantosa e complexa das nossas capacidades é determinada pela forma 
como nos moldaram a nossa imaginação durante os primeiros anos de vida. […] (Ceia, 2009, 
p. 7). 

 

Sabe-se, portanto, que estas metas “representam o essencial”, o contexto semântico de essencial é 

resumo, simplificação, pelo que se enfatizam, nos domínios da Leitura e da Escrita, géneros e textos 

considerados essenciais (passando alguns outros a opcionais), reduz-se o número de textos de Educação 

Literária a trabalhar nos três ciclos. Por outro lado, “[…] Nas Metas Curriculares estão elencados objetivos e 

descritores de desempenho avaliáveis, permitindo que os professores se concentrem no que é essencial e 

ajudando a delinear as melhores estratégias de ensino. […]” (ME, 2015, p. 3).  

Torna-se evidente que aos Programas Curriculares faltava a explicitação dos descritores, faltava a 

dinâmica do desenvolvimento curricular, a explicitação da avaliação; no entanto, um documento não exclui o 

outro, temos de ter presente a necessidade de lidar com dois documentos orientadores.  

A Educação Literária, ainda que se apresente como uma novidade, os objetivos a que se propõe não 

vão além do que estava sob outras rubricas nos programas anteriores, embora integrada na competência 

específica da Leitura.  Segundo a APP (Associação de Professores de Português - 2015), “[…] Se compararmos 

os objetivos da Educação Literária deste programa com os da leitura e da escrita do programa de 2009, não 

encontraremos nenhuma novidade relevante […]”. Entendem, assim, que a Educação Literária assume-se, 

essencialmente, como a criação de uma lista de títulos de leitura obrigatória a fim de “[…] não reproduzir 

diferenças socioculturais exteriores […]”, para além da migração de conteúdos e objetivos dos outros 

domínios. As Metas Curriculares apresentariam, assim, um cânone literário.  
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Nos textos publicados para reflexão, a APP entende não ver nesta nova etiqueta de Educação 

Literária novidades que justifiquem este título. Dão, como exemplo, os recursos expressivos ou figuras de 

estilo, que, ao serem inseridos apenas na Educação Literária, sugerem que na leitura e na escrita não literárias 

não haja recursos expressivos. A verdade é que os processos estilísticos e retóricos fazem parte da língua que, 

hoje, já não é considerada como um domínio que se circunscreve à palavra e à frase. Referem-se, ainda, aos 

tipos de inferência, fazendo-se crer que esses tipos de inferência são típicas dos chamados “textos literários”. 

No entanto, “[…] trata-se de um objetivo que não é, de modo algum, específico da leitura literária, mas sim de 

muitos tipos de texto que se referem a ações e a acontecimentos. Desde logo, as notícias, reportagens, etc. 

[…]” (APP, 2015). 

Concluindo, de acordo com a APP e com a qual partilho a minha opinião, o domínio da Educação 

Literária repete e entra em conflito desnecessário com a leitura e a escrita, pois a perspetiva estética e a 

complexidade retórica estão presentes em muitas situações não propriamente literárias. 

A mesma Associação de Professores de Português emitiu, em abril de 2015, um parecer sobre Metas 

e Programa do Ensino Básico, apresentando uma nova proposta do Programa de Português para o Ensino 

Básico, visando agregar o Programa de Português de 2009 (PPEB) com as Metas Curriculares de Português (MC) 

de 2012, procurando constituir-se como “[…] um documento único perfeitamente coerente […]”, introduzindo 

“[…] os eventuais reajustamentos mínimos indispensáveis […]” que não obriguem à adoção de novos manuais. 

Estes últimos afirmam, portanto que: 

 

[…] Há erros educativos e científicos no novo PPMC, um documento que se pretende que 
seja um normativo destinado a um campo tão fundamental como é a língua materna no 
Ensino Básico. A falta de rigor educativo e científico num documento normativo não é 
inconsequente. Na verdade, um bom professor pode ensinar bem com um mau programa, 
mas a falta de rigor acarreta necessariamente uma desqualificação do ensino e da 
aprendizagem. A isso acrescem outros problemas que as MC e o novo PPMC, que com elas 
se “harmonizam”, não resolvem, resolvem insuficientemente ou resolvem mal. 
Propõe-se, assim, a não homologação do Programa e Metas Curriculares de Português do 
Ensino Básico e que seja realizado um trabalho de efetiva adequação entre as Metas 
Curriculares de Português e o Programa de Português de 2009, trabalho que nunca foi feito 
e que deverá concretizar a “harmonização” que o Despacho nº 5306/2012 previa e o 
Despacho 2109/2015 determina. […]  (APP, 2015). 

 
Ainda no que respeita ao referencial Programas de Português do Ensino Básico, 2009, este sugere, 

sem caráter de obrigatoriedade, que os textos e obras a selecionar pelo professor, no âmbito da leitura 

autónoma/recreativa, tenham como referência o Plano Nacional de Leitura (PNL), ao contrário da Lista de 

textos e obras das Metas Curriculares para o desenvolvimento da leitura orientada.  

A verdade é que o Plano Nacional de Leitura, desde 2007, sob a responsabilidade do Ministério de 

Educação, veio modificar as rotinas de quem ensina e promove os hábitos de leitura, atendendo à sua filosofia, 

orientações e objetivos. Vagamente comentado entre professores e bibliotecários, muitos são os louvores 
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direcionados a este projeto, ainda que o mesmo possa merecer alguma preocupação, quer com alguns dos 

seus conteúdos, quer com a sua própria evolução. A lista de livros que é apresentada, tal como afirma Cláudia 

Sousa Pereira, num artigo intitulado “Plano e listas”, um total de 643 volumes, datada de junho de 2006, 

apresenta-se também como resultado de uma seleção criteriosa, assente nos seguintes argumentos:  

 

[…] Grande diversidade de estilos, de ilustrações e de colecções, para suscitar adesão do 
maior número possível de leitores; Obras em prosa, poemas, peças de teatro e também 
obras de carácter informativo, para cativar leitores menos motivados pela ficção e para 
apoiar trabalhos de pesquisa e projectos transdisciplinares; Obras clássicas da literatura 
infanto-juvenil e histórias tradicionais recontadas numa linguagem contemporânea; Obras 
de temática contemporânea; Autores e ilustradores portugueses e estrangeiros; Autores e 
ilustradores consagrados, recentes e estreantes. […] (Pereira, 2012). 

 

É precisamente nesta vastidão de critérios que poderá estar a raiz do problema das listas do PNL, 

pois a qualidade poderá estar comprometida, uma vez que “[…] O critério daquelas listas não é qualidade, o 

critério não é o das “obras incontornáveis” da Literatura para a Infância e Juventude (LIJ), o critério não é o 

“cânone” da LIJ, mas o que é certo é que são estas obras que vão ser as mais vendidas, as mais lidas, pelos que 

usufruem da implementação do PNL. […]” (Pereira, 2012, p. 2). A título de exemplo, digo mesmo que se nos 

dirigirmos a uma papelaria para adquirirmos um livro, identificando convenientemente todos os elementos 

paratextuais de que dele fazem parte, a primeira pergunta que nos fazem é: “Está no PNL?”. Face ao 

pressuposto, e não constando da lista, corremos o risco de não o encontrar. 

A autora refere, ainda, de forma bastante assertiva:  

 

[…] Se ler é urgente, ler representa também uma atividade de esforço para muitos. Porquê 
começar por obras que são escolhidas por outros e não pelo que se quer leitor? Se o 
objetivo é pôr toda a gente a ler, então que a leitura seja livre, e de vontade própria, e aí as 
listas são inúteis. Poder-me-ão então falar em leitura de qualidade, ou seja, em educação 
literária, mas aí (…) não são estas as listas, nem é ainda este o Plano. Esse outro Plano 
passará não só pelo reforço da educação literária na formação de educadores e professores, 
mas passará igualmente pela definição do cânone da LIJ, que se constrói também pela 
inclusão de obras de leitura obrigatória nos currículos ou programas escolares. […]  (p. 2).  

 

A constituição de um cânone literário no que diz respeito aos textos e às obras para a infância e 

juventude, bem como uma formação nesta área para professores menos conhecedores da LIJ ajudariam, por 

certo, a selecionar os textos de forma mais criteriosa, não se cingindo ao que é recomendado pelo PNL, como 

referido anteriormente. Importa referir que desde 2006 esteve em curso o “[…] Programa Nacional de Ensino 

do Português, destinado a aprofundar a formação de professores de Português. […]” (ME, 2009, p. 4). 

Essa preocupação fez, aliás, com que os autores das Metas Curriculares do Ensino Básico elaborassem 

listas de textos e obras literárias para cada ano de escolaridade, com caráter obrigatório, segundo critérios de 

qualidade e diversidade textual.  
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Parece-me, igualmente, que o critério da Intertextualidade se afigura imprescindível na Educação 

Literária dos nossos jovens, por permitir articular textos e neles encontrar relações de sentido, formas 

diferentes de concretizar e objetivar esses mesmos sentidos, alargando a compreensão do leitor e a sua 

capacidade inferencial. Esse olhar sobre os textos permite também alargar a cultura literária dos mais novos, 

dando-lhes a conhecer textos de ontem e textos de hoje, textos de diferentes géneros, e de autores 

portugueses e estrangeiros. Parafraseando o autor: 

 

[…] Era inadmissível que uma criança entrasse no 2º ciclo desconhecendo textos integrais e 
autores portugueses incontornáveis; considero inaceitável que as crianças não 
contactassem com textos líricos, dramáticos e narrativos, que lhe possibilitassem uma visão 
multifacetada da vida, ao lado de textos informativos, oferecendo-lhes uma perceção 
tendencialmente objetiva do mundo. […]  (Veloso, 2006, p. 4). 

 

Obviamente que qualquer lista não é isenta de crítica, e outros autores e outras obras poderiam 

constar nestas listas, mas, no meu entendimento, elas têm o mérito de garantir uma uniformização a nível 

nacional que facilitará o trabalho do professor na seleção das obras e dos textos a abordar em sala de aula, de 

permitir o acesso dos alunos a obras de qualidade e de assim contribuir, de facto, para a Educação Literária 

dos nossos jovens.  

Torna-se, sobremaneira, relevante o facto desta obrigatoriedade poder trazer benefícios aos alunos 

no que diz respeito a uma preparação para os exames/provas nacionais, partindo-se do princípio que, lidas 

estas obras, todos estarão em igualdade de circunstâncias no final dos três ciclos de escolaridade.  

Cabe, portanto, ao professor de Português, a tarefa de promover um ensino de qualidade – quer no 

domínio da Língua, quer no da Literatura – recorrendo, para isso, aos documentos legais em vigor, adaptando, 

naturalmente, aos seus alunos e apostando na sua formação científica e pedagógica com o intuito de pôr em 

prática abordagens didáticas que tornem o Ensino do Português (tal como se deseja para as outras áreas 

disciplinares) um ensino de excelência. Para isso, tem de estar recetivo à mudança e tem de repensar as suas 

próprias práticas.  

 

2 - Os Manuais Escolares, enquanto Agentes de Reconfiguração dos Programas Escolares 

 

Consciente da importância que a leitura tem em toda a vida do indivíduo – no seu desenvolvimento 

pessoal e social, no sucesso educativo, na formação da personalidade, na autonomia –, torna-se necessário 

refletir sobre as situações de aprendizagem da leitura vivida no universo escolar e sobre a aquisição de 

instrumentos essenciais e estruturantes dos mecanismos necessários às competências básicas de leitura. Os 

manuais escolares constituem um auxiliar relevante entre os instrumentos de suporte do processo de 

ensino/aprendizagem, favorecendo o processo educativo. Eles desempenham, inequivocamente, um papel 
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determinante no contexto escolar, na medida em que configuram os documentos normativos em vigor, 

fornecendo elementos de leitura e descodificação real, esclarecendo objetivos de aprendizagem, transmitindo 

valores e elencando práticas pedagógicas necessárias à desenvoltura das competências essenciais a adquirir e 

a desenvolver pelos alunos. 

Comprovado está que o livro escolar é incentivador do desenvolvimento ou do desinteresse do aluno 

pela atividade escolar. Como tal, devemos considerá-lo um potencial “[…] comunicador de valores afetivos, 

estéticos, sociais, intelectuais e espirituais. […]” (Castro et al., 1999, citado em Lobo, 2013, p. 20). 

Os manuais escolares são, assim, um precioso guia dos programas curriculares, “[…] acabando até 

por funcionar como o próprio programa da área curricular […]” (Castro et al., 1999, citado em Lobo, 2013, p. 

3). Diretos e indiretamente são dirigidos ao docente, oferecendo-lhe uma ferramenta de trabalho com imensas 

sugestões pedagógicas, envolvendo toda a comunidade educativa. Logo, este instrumento de trabalho 

apresenta-se como “[…] um objeto complexo, dada a sua pluralidade de destinatários e metas a atingir […]” 

(Castro et al., 1999, citado em Lobo, 2013, p. 3). A escola, por sua vez, assume um papel fundamental face ao 

uso do manual escolar, “[…] pois será a partir dela que o manual será escolhido e usado por professores e 

alunos, devendo, por isso, saber obter as melhores medidas para um bom processo de ensino e aprendizagem 

[…]” (Morgado, 2004, citado em Lodo, 2013, p. 3). A qualidade destes é, todavia, um fator a ter em conta, uma 

vez que o mercado dos manuais escolares terá também aqui a sua influência, dado vivermos cada vez mais 

num mundo de competição. A autora defende, por isso mesmo, que o ME deve “[…] fornecer as melhores 

condições de avaliação de manuais escolares, com objetivos esclarecedores, estabelecendo leis com os 

procedimentos adequados a executar nesta tarefa. […]” (Lobo, 2013, p. 3). 

Recuando aproximadamente uma década e meia, em alguns livros didáticos, por exemplo, 

observavam-se exercícios que exploravam a leitura de textos literários com o predomínio de perguntas que 

requeriam apenas uma leitura superficial, ou seja, o leitor não era estimulado a inferir, “[…] preencher as 

entrelinhas e reconstruir as pistas textuais até atingir um nível maior de criticidade no ato de ler […]” (Silva, 

2003, p. 516). Nesse sentido, o leitor não conseguia desenvolver uma compreensão mais ampla do texto 

literário, pois “[…] o papel dinâmico do recetor era subestimado, sufocado pela leitura imposta pelos roteiros 

de interpretação dos livros didáticos. […]” (Silva, 2003, p. 516). Por outro lado, apresentava algumas leituras 

fragmentadas de determinados textos, (excertos), levando à dificuldade de um entendimento completo dos 

mesmos por implicarem uma visão redutora e limitativa de uma obra, com implicações nem sempre benéficas 

tanto para o processo de leitura, como para a sua motivação. 

Muitas eram as fragilidades dos manuais no que à promoção da leitura e ao desenvolvimento da 

compreensão leitora diziam respeito. Estas preocupações levaram vários professores e pedagogos a refletir 

sobre o papel a desempenhar pelos manuais escolares de Português do Ensino Básico na promoção da leitura 
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e da literacia, a fim de dotar os alunos de instrumentos indispensáveis à participação ativa e crítica na 

sociedade em que se inseriam, concebendo livros escolares que potenciassem diferentes situações de leitura 

com vista à promoção da mesma, bem como da literacia, e à formação de leitores. Era importante que os 

manuais ajudassem o professor a despertar no aluno o gosto pela leitura. (Martins & Sá, 2010). 

Nos mais recentes projetos elaborados pelas várias editoras observa-se essa preocupação, sendo os 

conteúdos orientados e desenvolvidos a partir das Metas Curriculares, obedecendo aos parâmetros 

circunscritos pela nova orientação curricular, visando o desenvolvimento da Oralidade, Leitura e Escrita, 

Gramática e Educação Literária.  

Fazendo uma análise cronológica do manual escolar, verifico que a sua evolução tem sido bastante 

significativa. Atualmente os manuais, enquanto agentes de reconfiguração dos programas escolares, procuram 

responder aos objetivos e conteúdos do programa/orientações curriculares, sendo que a sua dinamização tem 

contado com a colaboração de autores responsáveis pelas Metas Curriculares. 

 Este precioso auxiliar tem vindo a desenvolver metodologias facilitadoras e enriquecedoras das 

aprendizagens, estimulando a autonomia e a criatividade, visando explicitar as aprendizagens essenciais, 

estabelecendo, por sua vez, intertextualidade entre os vários domínios de referência. 

A própria conceção e organização gráfica do manual escolar procuram facilitar a sua utilização e 

motivar o aluno para a aprendizagem; relativamente à ilustração, a mesma tem-se revelado pertinente, 

relacionando-se adequadamente com o texto. Veja-se abaixo um exemplo de uma ilustração sugestiva retirada 

de um novo projeto didático, perfeitamente em articulação com o título do texto, levando o aluno a deduzir a 

profissão de “quitandeira” e a fazer inferências sobre o tema do poema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Imagem 1 – Exemplo sugestivo de uma ilustração de um manual escolar recente. 
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Por sua vez, estimula o recurso a outras fontes de conhecimento e a outros materiais didáticos, 

permite percursos pedagógicos diversificados e propõe atividades adequadas ao desenvolvimento de projetos 

interdisciplinares. Alguns manuais escolares recentes chegam mesmo a contemplar textos inéditos e 

exclusivos, em colaboração com autores como Álvaro Magalhães, produzindo textos divertidos, mas com 

temas aproximados às suas realidades/circunstâncias, desde a superação à simples necessidade de 

impressionar um amigo/a.  

Nos novos manuais escolares verifica-se, ainda, a preocupação em articular textos literários com 

textos não literário (ex.: notícias, textos expositivos, documentários, etc.), estabelecendo semelhanças e 

diferenças com o literário, permitindo a aquisição de curiosidades linguísticas ou culturais com o texto lido. 

Estas novas dinâmicas levam o aluno a “viajar” pelo mundo, acrescentando conhecimento e criando relações 

afetivas com a leitura.  

O ponto 19.2 das Metas Curriculares apela à necessidade de “[…] Relacionar a Literatura com outras 

formas de ficção (cinema, teatro). […]” (ME, 2015). Como tal, existe nestes novos projetos a preocupação de 

relacionar as obras de leitura literária (clássicos da literatura) com o que nos rodeia (através de filmes, 

cartoons, peças teatrais, etc.), apresentando, por exemplo, versões modernizadas das obras lidas, permitindo 

estabelecer algum tipo de comparação com as mesmas, levando os alunos a fazer perguntas sobre o livro, 

suscitando a curiosidade e promovendo a leitura autónoma. Nesta medida, as novas tecnologias têm um papel 

muito importante neste processo, ainda que estes recursos não atenuem a centralidade que os textos literários 

assumem nas aulas, nas práticas de leitura, pelo contrário, exacerba-os na sua condição de legado estético. 

Nas atividades de animação da leitura, o cruzamento da literatura, da leitura literária, com outras linguagens 

(teatro, artes plásticas, cinema, etc.) é útil e desejável, desde o momento em que essas outras linguagens não 

abafem, ou secundarizem, a própria leitura. 

A ubíqua influência desta proximidade tecnológica fez com que algumas editoras disponibilizassem 

a introdução dos manuais digitais, “e-Manuais”, e, mais recentemente, os manuais digitais com uma vertente 

híbrida, permitindo satisfazer e dar reposta imediata a um conjunto de solicitações; bastando descarregar 

simples aplicações disponíveis para Smartphones ou tablets, ainda que estas, por si, não suplantem o manual 

escolar clássico. Assiste-se a uma evolução ou revolução no paradigma de interação com o livro escolar. 

Esta aproximação às novas tecnologias faz todo o sentido na era em que vivemos, pois cada vez mais 

a utilização deste suporte, principalmente da informática, no nosso quotidiano, é condição sine qua non. 

Sabemos que a evolução tecnológica é como uma bola de neve, isto é, cresce a cada dia, e a ausência desse 

conhecimento faz-nos distanciar gradativamente do mundo real. Os novos manuais estão cientes dessa 

evolução e dessa contiguidade cada vez mais necessária, não devendo, entretanto, representar uma finalidade 

em si mesma, mas sim sendo utilizada como ferramenta auxiliar no processo cognitivo. 
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Nos novos manuais valoriza-se, ainda, no domínio da compreensão e expressão do oral, visto que se 

objetiva acrescê-los, futuramente, aos exames nacionais.  

Concordemos que ler está na moda e estes novos auxiliares privilegiam a motivação da leitura das 

nossas crianças e jovens, oportunizando um contacto escolar precoce com um conjunto de obras e textos 

literários significativos, dando a conhecer aos alunos textos de ontem e textos de hoje, textos de diferentes 

géneros e de autores portugueses e estrangeiros na sua forma integral, diversificando um conjunto de 

estratégias motivadoras e dinâmicas com vista à promoção de hábitos de leitura autónoma nos alunos, 

permitindo, por sua vez, o alargamento da sua compreensão leitora e da sua capacidade inferencial.  

A verdade é que, não sendo nem podendo ser um meio exclusivo da sala de aula (os professores 

devem valer-se de outros recursos didáticos para além do manual adotado, permitindo o aperfeiçoamento dos 

conteúdos programáticos em consonância com os objetivos estabelecidos pelos Programas Curriculares), o 

manual continua a ser um instrumento essencial no processo de ensino aprendizagem no dia-a-dia dos 

professores e alunos, pois é através dele que a maioria das aprendizagens são transmitidas e interiorizadas, 

“[…] acabando por funcionar como o fio condutor mais importante entre o saber, o aluno e o professor […]” 

(Lobo, 2013, p. 22). Também a criação de um cânone literário, no âmbito da Educação Literária, ambiciona e 

objetiva a leitura integral de obras literárias, através do contacto com as mesmas.  
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CAPÍTULO II – LITERATURA EM CONTEXTO ESCOLAR 

 

3 - Predicados da Literatura sobre a Motivação para a Leitura  

 

Mas allá del e-book, lo importante es que haya lectores. 

Fernando Savaret 

 

 

 

Sabendo que as dificuldades de leitura e de escrita comprometem todo um percurso escolar e 

académico e que estão na base do abandono e do insucesso escolares – para não falar em todas as limitações 

que o insucesso escolar tem na autoestima do cidadão e na sua participação plena na sociedade atual – é 

importante que, desde tenra idade, se facilite o caminho para a aprendizagem da leitura e da escrita, com 

especial incidência no domínio da oralidade (promoção de um léxico alargado, descodificação da mensagem), 

levando as crianças a perceber o que é a leitura, a escrita, a pensar sobre a leitura e a escrita, a criar o desejo 

de ler de forma autónoma, fomentado relações afetivas com a leitura. Assim: 

 

[…] Um aprendiz leitor motivado está mais disponível para o esforço que a tarefa requer e 
não desistirá em face das primeiras dificuldades. A motivação para aprender a ler revela a 
existência de um projeto pessoal de leitor, projeto este que, por sua vez, está também 
dependente das experiências de vida. Se a leitura for valorizada no meio em que vive, ler 
será sempre uma “inevitabilidade”, um requisito para pertencer de pleno direto a este 
meio. […] (Viana et al., 2014, pp. 24-25). 

 
De facto, “[…] um sujeito pode sentir-se pessoalmente recompensado pelo facto de ler bem ou de 

retirar conhecimento de um texto (…) a ideia de ler bem, em si mesma, deriva largamente de uma validação 

social […]” (Becker et al., 2010, citado em Viana et al., 2014, p. 125).  

Várias são as distinções de motivação para a leitura que diversos estudos qualitativos têm 

encontrado. Utilizando a terminologia de Guthrie e colaboradores, 1996, a motivação para a leitura pode 

compreender as seguintes categorias: Competição – ler para obter resultados superiores aos dos outros; 

Reconhecimento – ser percebido pelos outros como alguém competente na leitura; Obtenção de classificações 

– ler para obter melhores resultados escolares; Aquiescência – ler por pressão extrema ou por obrigações 

escolares; Desafio – preferência por materiais de leitura mais difícil; Social – leitura com os pais, com os pares, 

etc.; Investimento – desenvolvimento de comportamentos com objetivos de longo prazo (e. g. entrar na 

universidade); Regulação emocional – ler para alterar o estado de humor. De facto, sabe-se que se um sujeito 

for incompetente para a leitura, a motivação para o ato de ler ficará, sobremaneira, comprometida. (Silva et 

al., 2013). Apesar de díspares na sua intenção, todas elas fazem parte da evolução e da construção do leitor 

autónomo. 
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Por sua vez, as perceções de competência dos alunos constituem um poderoso fator de motivação. 

O conceito de competência percebida refere-se à avaliação da capacidade própria para realizar uma tarefa 

com sucesso e à previsão do resultado que se obterá. Todos os comportamentos de realização, tais como a 

escolha das atividades de leitura, o esforço desenvolvido e a persistência, são influenciados pela confiança do 

sujeito na sua capacidade leitora. Face ao exposto, os indivíduos desmotivados não se envolvem nem se 

empenham em atividades em que tenham a expectativa de falhar, a expectativa de sucesso é um determinante 

fundamental da motivação. Da experiência ditada pela minha prática profissional, corroboro e assevero que 

“[…] alunos com boas competências leitoras (…) tendem a desenvolver perceções de capacidade mais elevadas 

face a uma nova tarefa de leitura do que os alunos menos competentes e que tiverem experiência de 

dificuldade e de insucesso […]” (Lopes, 2010, citado em Viana et al., 2014, p. 136). 

O interesse pela motivação para a leitura em contexto escolar não é recente. Um estudo da 

International Reading Association, de 1992, evidenciava já que a principal preocupação dos professores tinha 

que ver com o desenvolvimento do interesse pela leitura dos seus alunos. Essa preocupação estende-se até 

aos dias de hoje, sendo que a procura das formas mais adequadas de harmonizar e integrar estratégias 

sistemáticas de motivação do ensino geral da leitura continua a ser um desafio para a classe docente e não só.  

Especificando a Literatura sobre a motivação para a leitura (uma vez que este grupo específico de 

textos me preocupa enquanto objeto de estudo), continua a debater-se com alguma especificidade. Diante 

das dificuldades no tratamento dado à motivação para a leitura em sala de aula, surgem alguns perguntas: 

como desenvolver atividades com a literatura num contexto escolar com vista à formação de leitores críticos 

e autónomos? Como estimular os alunos à leitura literária? Poucos são os estudos publicados sobre estratégias 

que podem ser utilizadas pelos professores. Alguns autores afirmam que: 

 

[…] embora as estratégias possam ser delimitadas, continua a ser difícil alcançar a sua 
difusão curricular. Deste modo, apesar de parecer indiscutível que a motivação para a 
leitura seja fulcral para a construção de leitores, continua a ser difícil operacionalizar e 
transportar para as salas de aula estratégias que desenvolvam o interesse e o gosto pela 
leitura e não apenas o domínio da técnica da leitura. […] (e. g. Coddington & Gutherie, 2009; 
Quirk et al., 2010; citado em Viana et al., 2014, p. 139). 

 
Validando desta fragilidade, daqui se poderá concluir que será preciso fazer mais a nível da Didática 

para a motivação da leitura, objetivando a construção de leitores competentes e críticos. Asseverando não ser 

tarefa fácil estreitar as relações entre leitura, literatura e escola, é “[…] preciso repensar a concepção de leitura 

norteadora da prática pedagógica, bem como reavaliar a própria noção de literatura apresentada para os 

alunos a partir das atividades desenvolvidas em sala de aula […]” (Silva, 2003, p. 519). Porém, “[…] o trabalho 

da prosódia por si mesma na leitura de textos literários mais complexos só terá lugar com o aluno que já atingiu 

um bom nível de eficiência no mecanismo de decodificação […]”, o que raramente acontece antes do fim do 
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3.° ano “[…] ou que já é capaz de reconhecer a maioria das palavras escritas de maneira automática […]” (ME, 

MCP, Caderno de Apoio, p. 9). 

Sabe-se, no entanto, que em contexto escolar, a motivação e o envolvimento articulam-se 

grandemente com a atribuição de sentido às tarefas que são realizadas - saber por que se lê e implicar-se no 

sucesso da atividade. Assim, e para que o leitor/aluno tenha uma leitura de qualidade, deve ter bem claro os 

objetivos da sua leitura, “[…] visto que se pode ler para obter informações, para emendar um escrito próprio 

ou, simplesmente, ler por puro prazer […]” (Moreira, 2014, p. 38). 

Por outro lado, os temas e os assuntos abordados, no âmbito dos mais variados textos lidos e 

analisados em contexto sala de aula, “[…] para que atinjam absoluta significação […]”, devem aproximar-se à 

realidade dos alunos e à própria leitura do mundo. (Moreira, 2014, p. 38). O aluno tem de ser orientado para 

uma articulação que lhe possibilite, a partir das suas leituras literárias, “ler o mundo”, contribuindo, desta 

forma, para a formação de leitores críticos, capazes de articular a leitura de mundo à leitura produzida em sala 

de aula, pois “[…] não encontrando uma relação direta entre o texto literário e o seu quotidiano, o aluno não 

percebe a literatura como espaço de construção de mundos possíveis que dialogam com a realidade. […]” 

(Silva, 2003, p. 517). O escrito literário deve ser o ponto de partida para a compreensão, para a formação de 

um leitor crítico, e este deverá sempre relacionar tudo o que lê com o mundo que o cerca e compreender a 

diversidade de significados. Para isso, é fundamental a introdução da leitura de textos literários que possam 

estar relacionados ao quotidiano dos alunos.  

Como tal, o professor necessita de procurar motivar o aluno, envolvendo-o nas tarefas realizadas e 

dando sentido às mesmas, discutindo assuntos de várias ordens e que os alunos gostem, aproximando-os às 

suas vivências, servindo de atrativo para os hábitos de leitura, fazendo com que desejem, progressivamente, 

explorar outros temas, outros livros, e anseiem conhecer novas histórias que os conduzam a universos 

desconhecidos. Ao considerar o tipo de leituras mais estratégicas que se fazem sobre os textos literários, o 

docente estará, certamente, a torná-los mais apetecíveis e formadores de opinião crítica.  

O manual escolar, enquanto mediador entre programas e modos de ensinar e de aprender no 

contexto da aula de língua portuguesa, não podendo ser considerado um meio exclusivo, tem um papel 

preponderante neste processo, potenciando diferentes situações de leitura com vista à promoção da mesma, 

bem como da literacia e à formação de leitores. Assim, desde as conceções e princípios contidos nos 

documentos programáticos que regem o ensino do português, às práticas efetivas da leitura literária em sala 

de aula, o uso do manual escolar deve ser assumido como um “[…] importantíssimo elemento da tríade 

pedagógica documental (legislação, programas, livros didáticos), cuja estruturação discursiva (…) se institui, 

aos olhos da sociedade, (…) detentora de uma legitimidade […]” caracterizada pelo seu enquadramento legal 

e institucional. (Gonçalves, 2012, p. 43). Daqui se conclui a importância que tem vindo a suscitar junto de 
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professores e pedagogos, aproximando-os às reais intenções do que se objetiva nos referenciais, 

proporcionando aprendizagens significativas, fomentando, por sua vez, a leitura autónoma. 

Defendo, por sua vez, na mesma linha de pensamento de Silva (2003), que a Literatura, concretizada 

a partir da leitura, “[…] deve permitir uma abordagem interdisciplinar, capaz de revelar ao aluno o diálogo 

entre as características estéticas do texto e as motivações históricas, sociais, políticas, filosóficas e psicológicas 

que contribuam para a constituição da polissemia revelada no âmbito textual. […]” (p. 522). Nas obras 

literárias, a ideologia apresenta um valor fundamental ao registrar os acontecimentos de uma época, de um 

determinado lugar (coisas que aconteceram naquele momento, naquele determinado lugar). E a Literatura, 

como produto cultural, é o meio de transmissão cultural e histórico, e o escritor, por sua vez, torna-se um filtro 

ideológico. Conforme lembra Antunes, (2009), “[…] a história de nossa travessia, ao longo dos séculos, está 

refletida também no grande intertexto que constitui nosso acervo literário […]”. (Antunes, 2009, p. 196, citado 

em Gaignoux, 2014, p. 499). 

No entanto, valido da opinião de que as escolas nem sempre levaram “[…] em consideração a 

natureza polissémica do texto literário e o papel dinâmico do aluno-leitor na recepção textual […]” (cf. Rouxel, 

1996, p. 81, citado em Silva, 2003, p. 522), visto que os currículos pedagógicos que norteavam o ensino no 

início do milénio cediam a algum facilitismo motivado pelos atuais padrões de consumo cultural, sobretudo no 

papel a conferir ao texto literário. Nesta medida, este último era subestimado nos programas e os autores 

clássicos progressivamente apagados, assistindo-se a um desprezo pelo património cultural nacional, em favor 

da “[…] promoção de corpora textuais que correspondendo, pretensamente, aos interesses culturais dos 

alunos, passariam pela utilização, em contexto pedagógico, de formas de cultura consideradas menores, como 

o cinema de massas, certos programas televisivos e outros fenómenos característicos da cultura mediática. 

[…]” (Gonçalves, 2012, p. 42). A verdade é que, tal como sugere Fernando Azevedo no posfácio do seu ensaio 

sobre Clássicos da Literatura Infantil e Juvenil e a Educação Literária, 

  
“Tomar os clássicos da Literatura Infantil e Juvenil e a sua relação com a educação literária 
como objeto constitui uma ação estimulante e potencialmente fonte de numerosos 
prazeres. Desde logo porque trabalharemos com textos que, de algum modo, inaugura(ra)m 
um assombro, uma inquietação e, por essa razão, se tornaram objetos de uma fascinação 
única. Mas também porque, pela sua própria natureza, os clássicos se referem àquelas 
obras cuja relevância simbólica e cultural as transformou em objetos de constante 
revisitação pela parte de inúmeros leitores.” 

 

Os currículos eram acusados de ceder às modernas correntes pedagógicas, adotando uma visão 

multiculturalista do modelo escolar e apontando para práticas pedagógicas de “[…] “nivelamento por baixo”, 

isto é, de, sob a capa do princípio da igualização, conduzirem ao abandono, por parte da escola, de critérios 

de exigência em termos da formação cultural dos alunos. […]” (Gonçalves, 2012, p. 42). 
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Aproximando esta realidade à minha experiência profissional, admito algumas fragilidades iniciais no 

âmbito do tratamento dado à Literatura em sala de aula, confinando-a à superfície dos textos, buscando, no 

universo em que os alunos se moviam e se reviam, os parcos pontos de referência com o mundo que se vivia 

nesses textos. O manual escolar, ao desestimular alguns clássicos da Literatura, estava, por sua vez, a relegar 

tradições e valores, inviabilizando a formação completa do indivíduo e do cidadão; por outro lado, ao 

apresentar leituras fragmentadas de determinados textos, (excertos) levava, por vezes, à dificuldade de um 

entendimento completo dos mesmos, por implicarem uma visão redutora e limitativa de uma obra, com 

implicações nem sempre benéficas tanto para o processo de leitura, como para a sua motivação. Todavia, a 

preminência de exercícios que exploravam a leitura de textos literários com o predomínio de perguntas que 

requeriam apenas uma leitura superficial, inviabilizava a criticidade no ato de ler. 

O meu papel, neste momento, pela relevância última dos referenciais e dos suportes 

reconfiguradores dos programas curriculares, e pelos conhecimentos e experiências adquiridas, prima pela 

“[…] formação de leitores/produtores de textos (…) a partir da leitura crítica […]”, ajudando os meus alunos a 

desenvolver uma leitura estética da obra e encorajando-os à desenvoltura autónoma do ato da leitura, “[…] 

estabelecendo a relação entre texto-contexto e percebendo a dimensão simbólica da literatura. […]” (Silva, 

2003, p. 523). 

Cabe assim ao professor, partindo dos documentos normativos em vigor e seus agentes 

reconfiguradores dos programas, encontrar soluções que estimulem o prazer de ler textos literários na sua 

forma integral, tirando partido do valor da partilha e da construção conjunta dos sentidos do texto, levando o 

aluno a descobrir o verdadeiro prazer da  Literatura, partilhando-a através da confrontação entre hipóteses de 

leitura, permitindo o diálogo cruzado, corrigindo ou reorientando a leitura de cada um, através do diálogo com 

o texto (com as suas potencialidades, o que obriga a uma atenção à linguagem e à sua construção) e com os 

outros (Silva et al., 2011). Nesta medida, o professor deve procurar explorar com os alunos ao máximo as 

potencialidades do escrito literário, a fim de que o contato entre aluno e Literatura seja uma busca plena de 

sentidos, pois consoante Cosson (2006): 

 

[…] é justamente para ir além da leitura que o letramento literário é fundamental no 
processo educativo. Na escola, a leitura literária tem a função de nos ajudar a ler melhor, 
não apenas porque possibilita a criação do hábito de leitura ou porque seja prazerosa, mas 
sim, e sobretudo, porque nos fornece, como nenhum outro tipo de leitura faz, os 
instrumentos necessários para conhecer e articular com proficiência o mundo feito 
linguagem. […]  (Cosson, 2006, p. 30, citado em Spindler, 2011). 

 
Nessa tarefa, o papel do professor é fundamental, na medida em que é ele que, concretamente, dá 

visibilidade ao ato de ler. É o professor que apresenta o livro, que expõe e lê o texto, analisa-o, comenta sobre 

ele, informa sobre os autores, sobre novas publicações; enfim, aquele que transita pelo mundo das páginas, 
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que evidencia sua experiência de leitor. O professor é, dessa forma, o mediador entre o aluno leitor e o autor 

do livro, por isso ele deve ser também um leitor. A afinidade entre o professor e a leitura favorece a mediação. 

Corroborando a autora, “[…] dificilmente um aluno será seduzido pelo discurso de alguém que não estabelece 

relação estreita com o texto e que não experimentou e aprovou o produto ofertado. É quase impossível que o 

desejo de ler um livro seja despertado por uma pessoa que não o leu. […]” (Gaignoux, 2014, p. 499).  

A Literatura, enquanto objeto e fenómeno com validade e predicados intrínsecos, pela forma ímpar 

como compõe o conhecimento, amplia a capacidade de compreender o mundo, uma vez que estamos 

rodeados de linguagem. No entanto, tal como esclarece Gaignoux (2014), “[…] A literatura não é cópia do real, 

nem puro exercício de linguagem, tampouco mera fantasia que se asilou dos sentidos do mundo e da história 

dos homens. […]”. Como tal, é necessário reconhecer que sua relação com o real é indireta; a linguagem 

literária “[…] permite a transgressão do plano da realidade pelo plano imaginário, na medida em que o plano 

da realidade pode ser apropriado e transgredido pelo plano do imaginário […]” (p. 497). Ou seja, compreender 

a Literatura é, antes de tudo, entregar-se à reflexão; e o leitor crítico, enquanto elemento intermediário, deve 

saber interpretar cada texto e lidar com os níveis de significação das suas palavras nos diferentes 

contextos.  Asseverando Amorim: 

 

[…] a leitura representa uma atividade de grande importância para a vida das pessoas e em 
especial na do leitor. É através dela que podemos interagir e compreender o mundo à nossa 
volta e sua própria formação, realizar atividades que contribuem para o nosso crescimento 
e para agir ativa e criticamente na sociedade. […] (Amorim, 2012). 

 

Validado está que a leitura de textos literários “[…] possibilita o contato com a arte da palavra, com 

o prazer estético da criação artística, com a beleza gratuita da ficção, da fantasia e do sonho, expressos por 

um jeito de falar singular, carregado de originalidade e beleza. […]” (Gaignoux, 2014, p. 501). 

A partir das reflexões expostas, devemos considerar impreteríveis os atributos proporcionados pela 

leitura de textos literários, atendendo à descrição plurissignificativa que faz do mundo, fomentando no leitor 

assíduo a capacidade de “ler nas entrelinhas”, refletir, pensar; mas é também sentir, emocionar-se, apurar a 

sensibilidade, sonhar, procurando ler e compreender o significado dos textos, levando em conta as relações 

daquele texto com outros do mesmo ou de outros autores, com a época em que foi escrito, com a atualidade.  

São todas estas qualidades intrínsecas que se oferecem para melhor contribuir na escola para uma motivação 

para a leitura. 

Face às evidências comprovadas no âmbito dos predicados conferidos à leitura literária, objetiva-se 

torná-la presente na sala de aula com vista à construção imperativa de leitores autónomos, ainda que cientes 

da complexidade desta tarefa, pois formar leitores competentes e críticos implica um trabalho que deve 

começar cedo e deve continuar pela vida fora, estabelecendo proximidade com diferentes tipos de textos e 
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géneros literários na sua forma integral, pois “[…] quanto mais conhecimento textual o leitor tiver, mais fácil 

será a sua compreensão […]” (Machado, 2012, p. 2). 

 O escrito literário não pode, pois, ficar fora da escola, principalmente das aulas de Língua 

Portuguesa. O professor deve entender a leitura literária como prática intrínseca à sala de aula. Nesta 

perspetiva, o contacto frequente com a Literatura pode ser uma ponte para o estímulo ao prazer da leitura e, 

consequentemente, para o enriquecimento vocabular e para o amadurecimento da escrita, sendo que todos 

os predicados conhecidos e suas especificidades promovem não só conhecimento, como acrescento de 

motivação leitora.  

Concluo, assim, reafirmando a opinião de que a leitura literária, por todas as qualidades e 

características próprias anteriormente referidas, necessita de obter meios de “[…] persuadir o aluno-leitor a 

encontrar, na leitura do texto literário, um espaço lúdico de reconstrução de sentidos, em que a imaginação 

do leitor seja guiada pelos indícios textuais no ato dinâmico da leitura […]” (Silva, 2003, p. 525). Nesta medida, 

urge que se traga para a sala de aula leituras prazerosas que sejam capazes de “[…] acordar no aluno o gosto 

de ler […]” e para que isso aconteça, “[…] o professor deve propiciar condições para que os alunos leiam com 

satisfação. […]” (Amorim, 2010). 

 

4 - O Papel da Leitura no Programa de Português - Desafios de Formar Leitores Competentes 

 

A leitura está presente na nossa existência desde muito cedo e é uma ferramenta indispensável para 

muitas tarefas, sendo essencial à vida em sociedade em qualquer parte do mundo. Segundo o Guião de 

Implementação do Programa do Ensino Básico: 

 

[…] Para nos tornarmos leitores é preciso, em primeiro lugar, aprender a ler fluentemente, 
isto é, de forma a ser capaz de descodificar e atribuir significado às palavras; em segundo, 
é preciso querer ler. Por outro lado, manter viva a vontade de querer ler exige que as 
experiências de leitura sejam gratificantes. O professor desempenha, assim, um papel 
primordial neste processo, pois dele se espera que ensine a ler, faça emergir a vontade de 
querer ler como experiência voluntária e mantenha viva essa atitude ao longo de todo o 
percurso escolar e para além dele. […]  (Silva et al. ,2011, p. 6) 

 
No entanto, ler não se limita a pegar num livro e decifrar o que lá vem escrito, a compreensão da 

leitura é indispensável para executar e interpretar qualquer situação do dia a dia. Tal como advogam os 

autores, a aprendizagem da leitura, de acordo com a investigação das últimas décadas, “[…] depende do ensino 

eficiente da decifração, do ensino explícito de estratégias para a compreensão de textos e do contacto 

frequente com a literatura. […]” (Sim-Sim et al., 2007, p. 6). Defendem, ainda, que o processo de ensino-

aprendizagem, em qualquer área do saber, deverá ser interativo, dinâmico e participativo, para quem a 

compreensão dos textos e a apreciação da literatura beneficiem, comutativamente, da “[…] exposição diária a 
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diferentes tipos de textos e do constante incentivo às crianças para que leiam de forma independente para si 

próprias e para os seus pares […]” (p. 6). 

No entanto, corroborando da análise textual de Rei ao evidenciar percursos analíticos de vários 

autores e pedagogos: 

 

[…]  podemos afirmar, com Massaud Moisés, “não haver modelos fixos de análise literária”, 
posição coincidente, aliás, com a de Óscar Lopes e a da Comissão Orientadora dos Estágios 
Pedagógicos do ME, em 1971, considerando esta última “não existir um único processo para 
analisar textos”. Ficou, também, claro serem múltiplas as noções sobre a própria análise, 
vários os objectivos por ela perseguidos na escola, e diversificada a tipologia pela qual é 
realizado o exercício da análise textual. […] (Rei, 2007, p. 17) 
 

A conceção de leitura tem vindo a alterar-se ao longo dos anos. Se por muito tempo a leitura foi vista 

como uma atividade de cariz eminentemente recetivo, que consistia na mera reconstituição do sentido do 

texto, atualmente é consensual um modelo de compreensão em leitura assente na relação dinâmica entre três 

variáveis: o leitor, o texto e o contexto. A leitura é, assim, vista numa perspetiva de interação entre o leitor e 

o texto, “[…] através do qual o primeiro reconstrói o significado do segundo [….]” e a extração do significado 

em muito dependerá do nível de compreensão atingido e dos conhecimentos prévios sobre o assunto e o tipo 

do texto em presença (Sim-Sim et al., 1997, p. 27). 

Todavia, a leitura em contexto escolar deve ser motivada e finalizada, isto é, as atividades de leitura 

deverão ter “[…] fundamentos claros e precisos, que constituam desafios de aprendizagem […]” (Silva et al., 

2011, p. 6). Como se explicita em determinado momento nas orientações de gestão dos Novos Programas de 

Português, cabe ao professor criar “[…] contextos de ensino e de aprendizagem ricos, desafiadores e 

significativos […]”. Os autores defendem, ainda, que: 

 

[…] as atividades e projetos de leitura devem também ser sempre orientados para um (ou 
vários) propósito(s) ou finalidade(s): por exemplo, ler para identificar ideias-chave, ler para 
procurar informação específica; ler para identificar pontos de vista; ler para debater as 
posições do autor; ler para recreação. […] (Silva et al., 2011, p. 8). 

 
Face ao exposto, o professor tem em mãos o enorme desafio de ajudar os alunos a elaborar ou rever 

as suas interpretações iniciais, sem descartar totalmente as suas primeiras leituras, levando o educando à “[…] 

construção/reconstrução de interpretações e não simplesmente apresentando leituras já prontas (…) uma das 

formas de mapear alguns problemas relacionados ao ensino de literatura é considerar a interação entre 

professor, alunos e texto […]”(Beach & Marshall, 1991, citado em Silva, 2003, p. 519).  

A explicitação das estratégias ou percursos seguidos para identificar e aprofundar o conhecimento 

de um texto é um importante apoio no desenvolvimento da compreensão. Essa explicitação, realizada pelo 

professor, numa primeira fase, ajuda o aluno a perceber os movimentos de leitura que poderá realizar para se 

apropriar de um texto, estratégias essas que passam pela:  
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[…] leitura como a antecipação, ativando conhecimentos prévios (ser capaz de antecipar 
conteúdos, por exemplo, é uma característica de um bom leitor, que deve ser treinada); o 
questionamento (para encontrar o tema ou a ideia principal); o sumário e a recapitulação; 
ou a ilustração do recurso a elementos que facilitam a compreensão, como esquemas ou 
outros organizadores gráficos, constituem procedimentos que aumentam a capacidade de 
compreensão em leitura. […] (Silva et al., 2011, p. 8). 
 

São processos que contribuem para a metacognição do processo de leitura, ou seja, permitem ao 

aluno ter consciência dos mecanismos envolvidos na leitura para a seguir selecionar e aplicar as estratégias 

mais adequadas perante um determinado texto e um determinado objetivo. É também uma forma de 

promover a autonomia do aluno que poderá usar essas estratégias na compreensão de textos noutras áreas 

disciplinares e em novas situações. 

Estes mesmos autores apontam-nos, no referido Guião, algumas estratégias básicas de leitura que 

permitem orientar a receção para se chegar à compreensão: (i) - Estratégias de apoio (ler “na diagonal” ou 

“varrer” o texto; sublinhar, tirar notas), (ii) - Ativar conhecimentos prévios – sobre a estrutura do texto, sobre 

o tema, sobre leituras anteriores, (iii) - Fazer inferências e deduções – ler nas “entrelinhas”, (iv) - Colocar 

hipóteses, fazer antecipações, predições, (v) - Questionar o texto, fazer perguntas sobre o texto, (vi) - 

Representar visualmente o texto, (vii) - Sintetizar ou resumir a informação.  

O leitor precisa de ter um plano de ação para ler um texto e esse plano deve estar adequado ao tipo 

de texto; de facto, o leitor aborda diferentemente um texto narrativo, um texto poético, um texto expositivo 

ou um texto argumentativo. “[…] A compreensão apoia-se no conhecimento que o leitor (ou ouvinte) possui 

sobre a forma como esses textos se organizam, na sua representação mental. […]” (cf. Fayol, 1985, citado em 

Silva et al., 2011, p. 11). Neste sentido, é fundamental construir conhecimento acerca das estruturas dos 

diferentes tipos de textos para que a compreensão não seja fruto do acaso, mas o resultado de uma atitude 

consciente de leitura, na medida em que se antecipam expectativas face a cada novo texto. 

Torna-se fundamental ultrapassar o patamar das perguntas balizadoras dos professores, assentes 

nas habituais perguntas de identificação sobre: quem? o quê? onde? quando?, procurando, cada vez mais, 

desenvolver raciocínios mais complexos: 

 

[…] A passagem para patamares de maior complexidade, em termos da compreensão e do 
questionamento sobre o texto constitui uma exigência no trabalho do professor, que deve 
conduzir os alunos a níveis mais elevados de compreensão e de interpretação: fazer 
inferências; identificar implícitos; fomentar a reação e a avaliação; estabelecer relações 
entre textos, etc. A leitura crítica deve entrar cedo na escola; de facto, importa não só 
compreender o que o texto diz, mas também determinar porque o diz e o que podemos nós 
dizer das suas intenções e dos seus propósitos. […] (Silva et al., 2011, p. 11) 

 

Resultados de diversos estudos internacionais, incidindo sobre as competências em leitura (PISA 

2000, 2003) e dos estudos preparatórios à elaboração do Programa de Português (DGIDC, 2008), permitem 
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identificar algumas questões relevantes associadas ao ensino e à aprendizagem da leitura no que respeita às 

dificuldades dos alunos portugueses: dificuldades ao nível da leitura e interpretação de textos informativos e 

menos problemas perante textos narrativos, dificuldades em refletir sobre elementos implícitos e sobre a 

organização discursiva e os seus efeitos, também é referido o tempo dedicado à leitura orientada (que incide, 

sobretudo, na leitura de textos literários) sobrepondo-se, substancialmente, às modalidades de leitura para 

informação e estudo e leitura recreativa (designações dos Programas de 1991). Como tal, nos novos manuais 

didáticos existe a preocupação de conciliar o texto literário com o texto não literário, permitindo a aquisição 

de curiosidades linguísticas ou culturais com o texto lido, acrescentando conhecimento e criando relações 

afetivas com a leitura; por outro lado, assiste-se à valorização da leitura autónoma/recreativa nas nossa 

crianças e jovens, objetivando-se levar os novos leitores à descoberta do prazer da leitura – ler por prazer.  

Sabendo das dificuldades de formar leitores competentes e entendendo não haver modelos fixos de 

análise literária (pois não existe um único processo estandardizado para analisar textos),  torna-se necessário 

continuar a refletir sobre as práticas de sala de aula, articulando os currículos com os agentes reconfiguradores 

desses mesmos currículos, proporcionando aos profissionais segurança e objetividade, por forma a que estes 

consigam desenvolver a sua ação de forma eficaz, oportunizando aprendizagens significativas e desafiadoras 

que possibilitem a progressão dos alunos para patamares sucessivos em termos de maior complexidade e 

eficácia leitora. Importa, por outro lado, perceber que o desenvolvimento da competência leitora realiza-se ao 

longo da escolaridade, só assim poderá garantir-se “[…] o acesso à literacia plena, visando a integração do 

indivíduo nas diferentes comunidades em que se insere socialmente e a criação de hábitos de leitura que se 

mantenham ao longo da vida […]” (Silva et al., 2011, p. 6). 

No âmbito da leitura, os Novos Programas e Metas Curriculares de Português apontam para um 

trabalho situado no contacto com a diversidade dos textos e dos suportes da escrita, incluindo os facultados 

pelas novas tecnologias, pois o ensino do Português desenrola-se hoje num cenário que apresenta diferenças 

substanciais, relativamente ao início dos anos 90 do século passado. Estes aspetos, tal como referido 

anteriormente, não podem nem devem atenuar a centralidade que os textos literários assumem na aula de 

Português, nas práticas de leitura, pelo contrário, exacerba-os na sua condição de “[…] testemunhos de um 

legado estético […].” (ME, 2009, citado em Silva et al., 2011, p. 5).  

A abertura explícita à Literatura para crianças e jovens pela ligação ao Plano Nacional de Leitura (no 

1.º e 2.º ciclos), revelou-se um projeto preponderante e determinante na desenvoltura de hábitos de leitura; 

por outro lado, a criação última do domínio da Educação Literária, no âmbito das Metas Curriculares, 

congregando vários descritores que antes estavam dispersos por diferentes domínios, tem contribuído para a 

formação completa do indivíduo e do cidadão, pois a “[…] Literatura, como repositório de todas as 
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possibilidades históricas da língua, veicula tradições e valores e é, como tal, parte integrante do património 

nacional.[…]” (ME, 2015. pp. 5-6). 

 

4.1- Plano Nacional de Leitura, Metas Curriculares e Educação Literária 

Pelo exposto, facilmente compreendemos a razão pela qual a promoção da leitura tem vindo a 

constituir uma prioridade nacional nos últimos anos. Neste âmbito, merece destaque o lançamento, em 2007, 

do Plano Nacional de Leitura (PNL), uma iniciativa da responsabilidade do Ministério da Educação, em 

articulação com o Ministério da Cultura e do Gabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares à preocupação 

quanto aos níveis de literacia da população. O PNL apresenta como objetivo central “[…] elevar os níveis de 

literacia dos portugueses e colocar o país a par dos nossos parceiros europeus […]”. “[…] Concretiza-se num 

conjunto de medidas destinadas a promover o desenvolvimento de competências nos domínios da leitura e 

da escrita, bem como o alargamento e aprofundamento dos hábitos de leitura, designadamente entre a 

população escolar. […]” (PNL, 2006). 

De acordo com a informação constante no endereço eletrónico relativo ao plano nacional de leitura 

(http://www.planonacionaldeleitura. gov.pt), ao longo dos últimos anos, o PNL tem vindo a implementar 

diversas atividades e projetos, envolvendo as escolas, as famílias, as Bibliotecas Escolares e Públicas com vista 

à concretização dos demais projetos. O projeto Ler+, lançado em 2008, resultou da iniciativa conjunta do PNL 

em parceria com outras entidades de relevo com o objetivo de apoiar escolas com práticas já reconhecidas de 

promoção da leitura, traduzido não só em recursos materiais, como na formação de equipas na área da leitura, 

visando a concretização de diversas atividades. O impacto do Plano Nacional de Leitura será tanto mais 

significativo, na medida em que for considerado como um desígnio nacional. À semelhança do que tem 

acontecido nos países que lançaram projetos análogos, o sucesso depende da intervenção de todos e de cada 

um. 

A par dos programas de promoção da leitura lançados no quadro do Plano, é desejável que surjam 

livremente múltiplas e variadas iniciativas, de âmbito local, regional e nacional, levadas a cabo por 

organizações da sociedade civil, por profissionais e por voluntários. “[…] A urgência em formar leitores prende-

se com a necessidade da construção de uma sociedade com leitores ativos e críticos, desenvolvidos a nível 

cognitivo, social, afetivo e intelectual […]” (Moreira, 2014, p. 29). 

Para além das atividades próprias de cada disciplina, e de forma particular da disciplina de Língua 

Portuguesa, os professores envolvidos no projeto “Formar Crianças Leitoras”, no âmbito do PNL, (com início 

formal em outubro de 2008), realizaram, de forma sistemáticas, atividades no sentido de desenvolver as 

competências leitoras dos seus alunos, nomeadamente: leitura de histórias pelos professores; concursos de 
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leitura; incentivo à leitura domiciliária; preenchimento de guiões de leitura; elaboração de diferentes registos 

do mesmo texto: dramatizações, ilustração, banda desenhada, resumo, reconto escrito, conclusão de uma 

narrativa aberta…; exercícios para melhorar a fluência na leitura; oficinas de escrita criativa… Algumas 

atividades, inseridas no Projetos Ler+, encontram-se moldadas na minha prática profissional que apresento na 

segunda parte deste relatório. 

De igual forma, as atividades que têm vindo a ser implementadas pelos professores e pelas 

bibliotecas escolares, em contexto sala de aula, têm-se revelado de crucial importância, aproximando os livros 

dos potenciais leitores, promovendo a leitura a partir de diferentes abordagens, adotando estratégias 

adequadas ao desenvolvimento das competências da leitura dos alunos, promovendo a articulação entre as 

atividades da Biblioteca Escolar e as atividades desenvolvidas pelos professores em contexto letivo.  

Ler mais contribuirá, por si só, para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das competências da 

leitura. Estudado está que um aluno que não seja capaz de ler fluentemente, com a velocidade e profundidade 

de compreensão desejadas, é um sério candidato ao insucesso escolar e à exclusão social, estando na origem 

de certas formas de violência e de desvios individuais. 

O investimento que tem sido realizado pelo PNL, como é o caso concreto do Projeto Ler+, será 

sempre uma mais-valia para as escolas, para as bibliotecas escolares, mas, sobretudo, para os alunos. Estes 

apoios, tal como esclarecem alguns autores, “[…] permitem a concretização de atividades de promoção da 

leitura diversificadas com o único objetivo de ajudar os alunos a tornarem-se leitores mais competentes […]” 

(Viana et al., 2014, p. 271). O desenvolvimento destas competências pressupõe atividades regulares de leitura; 

tendo por referência a lista disponibilizada pelo PNL, ainda que sem caráter de obrigatoriedade, pois outros 

autores e outras obras poderiam constar destas listas.  

A criação destes programas, emergentes da preocupação quanto aos níveis de literacia da população, 

têm objetivado um contacto permanente do aluno com textos que alimentem e potenciem as suas 

capacidades “[…] metalinguísticas e metaliterárias, indispensáveis a uma mais ampla fruição estética. […]” 

(Silva et al., 2011, p. 15). Os Programas de Português do Ensino Básico são muito claros neste capítulo, “[…] 

considerando que os textos literários terão de integrar o processo de ensino e aprendizagem de forma 

inequívoca e culturalmente consequente. […]” (Silva et al., 2011, p. 15). 

Com base em estudos realizados, comprovado está que no âmbito do Plano Nacional de Leitura “[…] 

os portugueses estão efetivamente a ler mais do que há dez anos atrás, o que parece constituir, de acordo 

com análises externas (GEPE, 2009), uma mais-valia nacional deste plano enquanto estratégia de promoção 

da literacia […]” (Santos et al., 2007; Lages et al., 2007, citando em Viana et al., 2014, p. 271). 

Para o ano letivo de 2016/17, as listas de obras recomendadas pelo Plano Nacional de Leitura foram 

atualizadas, conforme tem acontecido todos os anos. Mais uma vez, incluíram-se obras de autores portugueses 
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e estrangeiros para os diferentes anos de escolaridade, formação de adultos, apoio a projetos em diferentes 

áreas, correspondentes a diferentes graus de dificuldade, procurando, assim, facilitar aos professores e aos 

educadores a escolha das obras mais adequadas aos seus alunos. 

Especificamente para o domínio da Educação Literária, no âmbito das Metas Curriculares de 2012, 

foi criada uma lista obrigatória de obras e textos literários para leitura anual, válida a nível nacional, segundo 

critérios de qualidade e diversidade textual, garantindo assim que a escola, a fim de não “[…] reproduzir 

diferenças socioculturais exteriores […]”, assuma um currículo mínimo comum de obras literárias de referência 

para todos os alunos que frequentam o Ensino Básico. Para fazer constar das listas de obras do 2.º Ciclo, foram, 

neste domínio da Educação Literária, definidos, como mínimo, oito títulos em cada ano, tal como sugerem as 

tabelas que se seguem: 

 

 Lista de obras e textos para leitura Orientada – 5.º ano 

O Limpa-Palavras e outros Poemas 

A Cavalo no Tempo (escolher 8 poemas) 

2 Alves Redol A Vida Mágica da Sementinha 

3 Ilse Losa O Príncipe Nabo 

Lendas (escolher 3 contos/lendas) 

Contos e Lendas de Portugal e do Mundo 

5 Sophia de M. B. Andresen A Fada Oriana 

6 Manuel António Pina O Pássaro na Cabeça 

Fábulas (escolher 6) 

Fábulas de Esopo (escolher 6) 

8 Virgínia Woolf A Viúva e o Papagaio 

Tabela 1 – Educação Literária – Lista de obras e textos para Leitura Orientada – 5.º Ano 

 

 Lista de obras e textos para leitura Orientada – 6.º ano 

Rosa, minha Irmã Rosa 

Chocolate à Chuva 

Pedro Alecrim 

2 Almeida Garrett,  A Nau Catrineta, A Bela Infanta; in Romanceiro 

Contos Gregos 

Ulisses 

4 Manuel Alegre As Naus de Verde Pinho 

5 Manuel António Pina Os Piratas – Teatro 
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6 Sophia de Mello Breyner Andresen Primeiro Livro de Poesia (escolher 8 poemas de autores portugueses e 8 

poemas de autores lusófonos) 

7 Irmãos Grimm Contos de Grimm (trad. Graça Vilhena ou Maria José Costa  

ou Teresa Aica Bairos) (escolher 3 contos)  

8 Daniel Defoe/John Lang 

Ali Babá e os quarenta ladrões (adapt. 

António Pescada) 

Robinson Crusoé (adapt. John Lang) 

Ali Babá e os Quarenta Ladrões (adapt. António Pescada) 

Tabela 2 – Educação Literária – Lista de obras e textos para Leitura Orientada – 6.º Ano 

 

Objetivos da Educação Literária – 2.º ciclo 

 Ler e interpretar textos literários; 

 Tomar consciência do modo como os temas, as experiências e os valores são representados 

nos textos literários; 

 Ler e escrever para fruição estética (ME, 2012, pp. 46-47). 

A criação de um cânone literário, intertextual, adequado a esta faixa etária, veio permitir a 

articulação de textos, alargando a compreensão do leitor e a sua capacidade inferencial, expandido, por sua 

vez, a cultura literária dos mais novos, dando-lhes a conhecer textos de ontem e textos de hoje, textos de 

diferentes géneros, e de autores portugueses e estrangeiros, pois a motivação para a leitura em muito 

depende do contacto escolar diversificado com a Literatura e das estratégias utilizadas à prossecução da 

compreensão leitora. Inicia-se formalmente, neste Ciclo, uma análise gradual dos recursos expressivos, bem 

como de textos literários com uma maior densidade temática.  

A verdade é que a composição própria da escrita literária favorece o treino da memória, da 

concentração, da interpretação, etc., uma vez que este tipo de texto, com função estética, busca a conotação, 

o texto literário é conotativo, ou seja, cria novos significados, a linguagem com função estética é 

plurissignificativa; por sua vez, o texto não literário prima por uma função utilitária (informar, convencer, 

explicar, responder, ordenar etc.). Segundo a autora, “[…] o não literário pode ser resumido sem perder sua 

essência, já quando se resume um poema ou um romance, perdem eles a força expressiva, visto que a 

relevância dos textos desse domínio discursivo está no plano da expressão. […]” (Gaignoux, 2014, p. 497).  

Parabenizo, por isso mesmo, a criação de um cânone literário no âmbito do domínio da Educação 

Literária das Metas Curriculares, pois comprovado está que o texto literário, pela natureza da própria 

linguagem plurissignificativa, constitui um elo privilegiado entre o homem e o mundo, supre suas fantasias, 
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desencadeia suas emoções, ativa o intelecto, trazendo e produzindo conhecimento. A Literatura é, 

indubitavelmente, a arte da plurissignificação:  

 

[…] Assim, quem escreve um texto literário não quer apenas dizer o mundo, mas recriá-lo 
nas palavras, de forma que, nele, importa não só o que se diz, mas também o modo como 
se diz. A mensagem literária é autocentrada, isto é, o autor procura recriar certos conteúdos 
na organização da expressão. Múltiplos recursos são usados para isso: ritmos, sonoridades, 
distribuição de sequências por oposições e simetrias, repetição de palavras ou de sons 
(rimas) etc. […]  (Salvioli & Fiorin, 2006, p. 361, citado em Gaignoux, 2014, p. 497). 
 

 
 

4.1.1 - Leitura Orientada e Leitura Autónoma/Recreativa 

 

De acordo com os princípios do PNL, a escolha de livros para a infância e juventude, nomeadamente 

para leitura orientada na sala de aula, deve ter em conta: 

 os interesses dos alunos da turma; 

 as leituras feitas anteriormente a fim de evitar repetições; 

 o nível de leitura que os alunos atingiram de modo a assegurar adesão e progresso. 

Para a promoção da leitura autónoma/recreativa (objetivando completar a leitura de obras e textos 

das Listas anteriormente apresentadas), foram indicadas (sem caráter de obrigatoriedade) as listagens do 

Plano Nacional de Leitura (PNL).  

Relativamente aos livros recomendados para leitura autónoma/recreativa e sugestões de leitura, a 

escolha pode ser feita pelos próprios alunos ou pelos professores e educadores, que devem ter em conta as 

características individuais de cada aluno ou as características dos alunos envolvidos num determinado trabalho 

de grupo. À semelhança do 1.º ciclo, também no 2.º ciclo fica garantida a escolha pessoal fundamentada pelo 

aluno. Nesse sentido, há procedimentos que deverão ser tidos em conta por parte dos adultos que têm 

responsabilidades na escolha dos livros que vão dar/sugerir às crianças e jovens, tais como: 

 dispor de tempo suficiente para escolher os livros para a criança ou jovem concretos a que 

se destinam; 

 folhear o livro, lendo-o na íntegra ou em algumas partes, para avaliar o potencial interesse 

para o destinatário; 

 verificar se o assunto é adequado ao nível do desenvolvimento do leitor; 

 ter em conta que nos livros surgem, por vezes, temas fraturantes (morte, separação, fome, 

guerra) que, se forem oportuna e devidamente abordados, poderão levar a criança a 

verbalizar as suas angústias e medos; 
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 valorizar os livros que alimentem substantivamente a imaginação; 

 apreciar a linguagem presente no livro, recusando o que é infantilizante ou o que vai exigir 

uma capacidade de interpretação desfasada das competências da criança; 

 examinar se a temática da obra a escolher facilita uma compreensão projetiva do leitor; 

 avaliar em que medida o livro escolhido vai ao encontro dos valores que desejamos para as 

crianças ou jovens leitores. (http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt). 

Pretende-se, pois, que as escolhas sejam fundamentadas no conhecimento que temos da criança e 

do jovem a quem se destinam os livros. O papel do professor é de extrema importância na seleção de textos 

literários, “[…] tendo em vista os interesses e a capacidade interpretativa dos alunos. É preciso mostrar que 

qualquer obra literária é formada por meio do entrelaçamento de registros linguísticos e estéticos […]”. Além 

disso, é importante que o aluno, por sua vez, “[…] tenha a liberdade de selecionar seus próprios textos, a partir 

de suas experiências prévias de leitura, no sentido de descobrir o prazer de ler […]” (Silva, 2003, p. 517). 

A Escola, no que representa a disciplina de Português e atendendo ao seu grau de transversalidade, 

assume as responsabilidades que a formação integral do indivíduo lhe impõe, através da disposição de um 

corpo docente especializado na Educação Literária dos alunos. Estes últimos deverão ter sempre em atenção 

que a terminativa entidade do processo de comunicação é um leitor que se constrói ao longo de múltiplas e 

diversificadas leituras; por isso, o professor terá de dispor de uma competência comunicativa, que englobará 

uma competência literária, adequada ao trabalho de receção.  

 

 
5 - Promoção e Criação Literárias 

 

A literatura é essencialmente solidão. Escreve-se em solidão, lê-se em solidão e, apesar de tudo, o acto de 

leitura permite uma comunicação entre dois seres humanos. 

Paul Auster 

 
 
 
 

Despertar o prazer da leitura literária no aluno não é uma tarefa fácil. É sabido que não se nasce com 

gosto pela leitura, do mesmo modo que não se nasce com o gosto por coisa nenhuma. Tal como esclarece a 

autora, o ato de ler não é, por conseguinte, “[…] uma habilidade inata. […]”. Se esta realidade se aplica na 

leitura de textos não literários, muito mais o é na leitura literária com vista à “[…] fruição do belo (…) que me 

muito ultrapassa os interesses imediatos das exigências sociais e profissionais. […]” (Gaignoux,, 2014, p. 498). 

A formação de leitores implica, por parte da escola, esse mesmo despertar, levando o ledor a adotar 

atitudes que estimulem a criatividade, o pensamento e o sentido crítico em torno do jogo lúdico da linguagem 

literária dos seus alunos. Objetivando esta intenção, torna-se significativamente relevante a postura ativa dos 

http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/
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agentes educativos na promoção do contacto com a criação literária, na aquisição de saberes linguístico-

literários e no desenvolvimento de atitudes afetivas e emocionais face ao livro e à leitura. A criação de hábitos 

de leitura torna-se condição fundamental quer para a emergência da apetência leitora, quer para o 

desenvolvimento de competências específicas mais complexas que levem “[…] à compreensão e à análise 

crítica do escrito como porta de acesso à informação. […]” (Prole, 2008, p. 1). A leitura literária é, portanto, 

considerada um instrumento privilegiado para a criação de praxis no âmbito da leitura e, simultaneamente, 

um precioso auxiliar para o desenvolvimento da compreensão leitora e da capacidade inferencial, sendo que 

a construção de um leitor exige regularidade e continuidade nas suas atividades. 

A escola é entendida como um espaço privilegiado de acesso ao livro e à leitura. Por este motivo, a 

ela atribui-se, entre outras funções primordiais, o dever de formar leitores competentes. Assim sendo, torna-

se imprescindível que esta crie oportunidades de convívio com livros distintos, colocando o aluno frente à 

diversidade de leituras do texto literário, “[…] para que o educando reconheça que o sentido não está no texto, 

mas é construído pelos leitores na interação com textos. É justamente a partir dessa interação do aluno com 

textos que o estudo da Literatura em sala de aula se torna significativo. […]” (Beach & Marshall, 1991, citado 

em Silva, 2003, p. 519). Para que tais fundamentos tenham lugar, a compreensão leitora exige, como sua 

condição fundante, a interação entre o leitor e o texto, e a leitura literária é um meio privilegiado para 

estimular esse diálogo nas crianças e jovens. É justamente na troca de experiências e histórias de leitura que, 

de fato, ocorre a interação entre textos e leitores. A interação entre o texto e o leitor é uma condição 

fundamental para o desenvolvimento da compreensão leitora.  

Cabe ao professor estimular a função interativa das práticas de leitura, implementando um conjunto 

de práticas em torno da promoção do livro que motivem o aluno e provoquem a afinidade dos educandos ao 

mundo dos livros, permitindo o contacto com textos literários significativos, “[…] pois estes dar-lhes-ão, para 

além de uma mundividência ímpar, uma consciência crítica do património linguístico e cultural que enforma 

uma identidade nacional e, também, universal […]” (Moreira, 2014, p. 100). As atividades lúdicas que integram 

a animação da leitura têm, como objetivo fundamental, aprofundar esse diálogo.  

Enquanto futuros profissionais temos, pois, como princípio orientador da nossa ação, a ideia de que 

o gosto pelo livro, pela leitura e pelo ato de escrever, resultam de práticas educativas estimulantes, 

fomentadas e aprofundadas no meio escolar. 

Os projetos de promoção da leitura, porque respondem a este duplo desafio (criação de hábitos de 

leitura e desenvolvimento de competências de compreensão leitora) devem, portanto, fomentar esses hábitos 

e desenvolver essas competências, devendo ser inseridos no próprio processo educativo da aprendizagem 

leitora quando desenvolvidos em contexto escolar. O horizonte último, ideal, dos projetos de promoção da 

leitura é a formação de novos públicos leitores, mas o seu objetivo primeiro e essencial é a formação de ledores 
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competentes e autónomos, capazes de avaliar criticamente o lido e construir hipóteses interpretativas. 

Parafraseando a autora, a Literatura deve ser entendida “[…] como um acto pelo qual se constitui também 

uma cidadania crítica e artisticamente responsável […]” (Buescu, 2013:, p. 154).  

Comprovado está que a leitura literária não pode ser dissociada da aprendizagem leitora e deve ser 

introduzida o mais precocemente possível. Vários estudos já demonstraram a relação íntima entre os hábitos 

de leitura e a compreensão leitora, confirmada, aliás, nas conclusões retiradas pela OCDE, tendo em 

consideração os resultados do Projeto PISA 2000:  

[…] Todos os alunos que têm uma alta dedicação à leitura alcançam pontuações de aptidão 
para a leitura que, em média, estão significativamente acima da média dos países membros 
da OCDE, qualquer que seja a ocupação dos pais. Isto sugere que os estudantes que dedicam 
mais tempo para ler por prazer (...) e mostram uma atitude mais positiva face à leitura, 
tendem a ser melhores leitores, independentemente do seu ambiente familiar e do nível de 
riqueza do seu país de origem […] (Prole, 2008, pp. 1-2). 
 

Segundo Prole (2008), a promoção da leitura assenta em três pilares que se inter-relacionam entre 

si: hábitos de leitura, competência leitora e leitura literária e que determinam toda a sua arquitetura: público-

alvo (crianças e jovens até aos 15 anos, devendo implicar, ativamente, as famílias), tipologia e metodologia 

(sendo que os projetos de promoção da leitura não devem ser confundidos com as ações de divulgação e 

informação, pois estas atividades esgotam-se em si mesmas quando lhes falta o essencial: a leitura; por outro 

lado, as crianças devem ser sujeitos ativos do próprio evento, estabelecendo constante diálogo, interação com 

as histórias que os livros vão contando, objetivando reforçar o seu sentimento positivo relativamente à leitura 

e aprofundar a compreensão leitora).  

Não é possível impulsionar esta interação, este contacto íntimo do leitor com o texto, fundamental 

para o desenvolvimento da compreensão leitora, se as crianças e os jovens não se envolverem emotivamente 

com a leitura, e esta se reduzir a uma mera aprendizagem mecânica do código e das suas habilidades básicas 

e o leitor conservar uma atitude de exterioridade relativamente ao lido. 

A importância da leitura literária, que implica, evidentemente, a leitura de obras completas, reside 

na sua capacidade em atrair o leitor, envolvendo-o emotivamente no imaginário das histórias, impulsionando 

o seu diálogo com o texto, as suas personagens e aventuras, assumindo-se, assim, como um meio fundamental 

para potencializar a interação entre o leitor e o texto e, consequentemente, o desenvolvimento da 

compreensão. 

Para concluir, passo a citar palavras tão assertivas: 

 

[…] Somos o que lemos. E somos o que a nossa imaginação literária nos acrescentou. Quem 
nunca leu ou quem leu muito pouco, não conhece nem o mundo em que vive nem os 
mundos que podemos sonhar. Quem lê, vê mais; quem lê, sonha mais; quem lê, decide 
melhor; quem lê, governa melhor; quem lê, escreve melhor. Poucos são os actos que 
valorizamos e que praticamos que não possam ser melhorados com mais leitura. 
Recomendar a leitura de livros é tão importante e tão inútil como recomendar que se beba 
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muita água. É bom leitor quem transformou o acto de ler numa necessidade e num instinto 
primários. Ler é um remédio santo para a mais complexa das doenças que é a solidão. 
Ninguém está só, havendo um livro para ler. E se tivermos um livro para escrever, então 
somos muitos. Se formos treinados, pelo contrário, na dimensão pragmática mais ríspida 
da criação textual, então não seremos ninguém. […] (Ceia, 2009, pp. 7-8). 
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2.ª PARTE – QUADRO PRÁTICO – ANÁLISE REFLEXIVA 
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CONTEXTUALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL 

 

1-  Análise cronológica da atividade profissional desenvolvida 

Ao longo deste capítulo tentarei (mais do que uma simples enumeração de factos detalhados sobre 

a minha atividade profissional desempenhada em vários locais do país, de norte a sul), deixar bem clara a 

expressão do modo como vivencio a função docente, através da discussão das experiências e das competências 

adquiridas nos mais variados contextos socioeconómicos e culturais ao longo dos anos a que se reporta este 

relatório, objetivando um aperfeiçoamento da prática letiva mediante fragilidades encontradas. 

Cumulativamente, ao nível do domínio da Educação Literária, apresentarei, de uma forma evolutiva, as opções 

pedagógicas implementadas e, consequentemente, as práticas letivas desenvolvidas (com as suas 

potencialidades e fraquezas), à luz dos referenciais curriculares instituídos, dos conhecimentos obtidos e das 

experiências adquiridas em contexto escolar, percebendo, perante a conjetura atual,  em que medida é que o 

contacto escolar com a Literatura, enquanto objeto e fenómeno com validade e predicados comprovados, tem 

sido determinante para a formação de leitores competentes e críticos, contribuindo, na escola, para um 

acrescento de motivação leitora entre as crianças e jovens; mostrando, porém, que houve apenas um objetivo: 

ensinar de forma a proporcionar aprendizagens efetivas aos meus alunos. 

Neste percurso, a minha postura tem sido, primeiro que tudo, procurar assegurar sempre o 

cumprimento do serviço que me é distribuído, nomeadamente cuidando a assiduidade e a pontualidade. 

Nas comunidades educativas dos diferentes locais por onde passei, mantive um bom relacionamento 

com todos os seus membros, desde colegas, assistentes operacionais e funcionários administrativos, e 

desenvolvi uma boa relação pedagógica com todos os alunos.  Promovi o envolvimento dos pais e 

encarregados de educação no desenvolvimento de atividades/projetos e participei sempre, ativamente, em 

todas as atividades desenvolvidas e levadas a cabo pelos diversos elementos/órgãos de toda a comunidade 

escolar, contribuindo para a prossecução dos objetivos traçados e para o alcance das metas fixadas no Projeto 

Educativo da escola (PE). 

Planifiquei as atividades a desenvolver, obedecendo aos valores preconizados pelo PE, tendo em 

conta a especificidade dos alunos. Procedi à análise dos critérios de avaliação da disciplina definidos e 

aprovados em Conselho Pedagógico. Diferenciei metodologias de ensino com o objetivo de promover a 

responsabilidade e a autonomia nos alunos. 

Para a elaboração desta reflexão, contei com informação de que dispunha, como Relatórios de 

Reflexão Crítica, Relatórios de Projetos dinamizados, Projetos Curriculares de Turma e Relatórios de Avaliação 

de Desempenho, para além das memórias que ficaram registadas e que sobreviveram ao tempo. 
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2- Caracterização e identidade das escolas e do meio envolvente/análise reflexiva da atividade 

profissional desenvolvida 

 

2.1- Ano letivo de 2003/04 – Agrupamento de Escolas de Figueiró dos Vinhos, Leiria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O meu primeiro contrato de trabalho teve lugar na Escola Básica de Figueiró dos Vinhos, situada a 

Nordeste do Distrito de Leiria. Esta colocação resultou da existência de um horário superveniente, para o qual 

manifestei intenção de concorrer. O mesmo teve início no dia 14 de janeiro e terminou a 31 de agosto do 

mesmo ano. 

O horário atribuído, composto por 22 horas letivas, compreendia as seguintes áreas disciplinares: 

Português, Francês, Área de Projeto e Estudo Acompanhado ao 5.º ano de escolaridade e sensibilização à 

Língua Francesa (Interciclos), ao 1º Ciclo do Ensino Básico. A restante carga, não letiva, estava destinada aos 

Apoios Educativos e à desenvoltura de atividades/projetos na rede da Biblioteca Escolar. 

Ao longo deste ano letivo, participei tanto nas atividades programadas inicialmente no Plano Anual 

da Escola (PAE), como em outras que foram surgindo, também elas revestidas de igual exigência e 

responsabilidade. Saliento a dinamização e a organização dos seguintes projetos/atividades, em conjunto com 

o Grupo Disciplinar de Francês: Tarde Francesa - sob a forma de exposição de materiais relacionados com a 

língua e o país; Almoço Francês - contemplando um almoço típico, com pratos oriundos da França. Com o 

grupo disciplinar de Português, evidencio a dinamização das Olimpíadas da Leitura. Durante as aulas, a 

velocidade leitora foi sendo treinada e avaliada com recurso a um jogo de leitura - Semáforo da Leitura -, com 

resultados práticos visíveis. 

Durante o terceiro período, uma turma minha do 5.º ano de escolaridade ficou responsável pela 

Compilação do Jornal Escolar “Gatos Bravos”, iniciativa integrada em Área de Projeto. Apesar de consciente 

Imagem 2 - Escola Básica n. º2 de Figueiró dos Vinhos 
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do tamanho da empreitada, aliada à brevidade do terceiro período, assumi esta responsabilidade, 

comprometendo-me a igualar o trabalho desenvolvido pelos meus antecessores.  

Saliento a importância que teve este projeto representou para mim, enquanto docente em início de 

carreira, pois para além de me conferir um certo prazer individual, permitiu aprofundar o meu conhecimento 

nesta matéria, servindo-me, a posteriori, para outras situações/aplicações futuras. A redação do Editorial e de 

alguns artigos, assim como toda a compilação do Jornal (feita através de um programa próprio), contou com a 

minha colaboração e com a dos meus alunos.  

No final do ano letivo, e atendendo à qualidade dos trabalhos desenvolvidos em Área de Projeto, 

teve lugar a apresentação, na Casa da Cultura de Figueiró dos Vinhos, das três peças de teatro desenvolvidas 

ao longo destas aulas. Desde a conceção escrita dos textos, ao trabalho de expressão plástica (sombras 

chinesas, fantoches, marionetas), todo o trabalho foi da minha responsabilidade e do colega com o qual fazia 

par pedagógico. Estas peças de teatro, para além do fator entretenimento, alertavam para a necessidade de 

respeitar e preservar o meio ambiente. Ainda que a leitura fosse secundarizada, estas atividades alavancavam 

a predisposição para as diversas aprendizagens. 

Destaco, ainda, o Projeto “Teatrices”, dinamizado em articulação por todos os elementos 

encarregues pelas atividades/projetos da Rede da Biblioteca Escolar, visando a leitura dramatizada. Pretendia-

se que os alunos dessem “asas” à sua imaginação e representassem no espaço confinado. Este projeto teve 

como objetivo comemorar a semana do Teatro Amador. Era gratificante ver rostos radiantes de felicidade 

enquanto representavam seus personagens.  

Durante este ano letivo, de acordo com o Currículo Nacional do Ensino Básico, - Competências 

Essenciais, publicado pelo Departamento da Educação Básica, no 2.º Ciclo, particularmente no 5.º ano, era 

indispensável manter projetos significativos e formas de trabalho que mobilizassem de modo produtivo a 

energia e o interesse dos aprendentes, nomeadamente simulações, dramatizações, atividades lúdicas que 

proporcionassem usos de língua como forma de agir e interagir. Neste Agrupamento, cumpria-se o estipulado 

no documento. 

As obras de leitura orientada (O Circo da Lua de André Gago e A Menina do Mar de Sophia de Mello 

Breyner Andresen) foram estudadas, criando-se nesses momentos espaços de reflexão sobre a mensagem 

transmitida por cada uma delas. Relativamente ao estudo da obra O Circo da Lua, procedemos a uma exposição 

autoral, complementando a atividade com a visita do escritor, em que os próprios alunos participam, 

escrevendo a carta de convite, selecionando as perguntas que mais gostariam de fazer, permitindo o 

envolvimento destes com a leitura e reforçando a sua atitude positiva. No que respeita à obra literária, A 

Menina do Mar, um projeto foi desenvolvido, em grupo, pelos alunos, com o objetivo de ser apresentado à 

turma. Cada grupo tinha um guião de leitura e, partindo do mesmo, objetivava-se que estes respondessem às 
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demais questões que lhes eram colocadas sobre determinado capítulo da obra. Posteriormente, tinham de 

proceder à explicitação da informação recolhida, utilizando materiais à escolha (cartolinas, acetatos…) e 

formas de representação (por exemplo, dramatizações). Esta atividade/projeto revelou-se bastante 

enriquecedora para os alunos e professora; os alunos demonstraram bastante interesse, prova disso foi o 

dinamismo e a qualidade impressos aos trabalhos apresentados.  

Inconscientemente, sobrepus a leitura orientada às modalidades de leitura recreativa; 

condicionando a descoberta da leitura por prazer. As didáticas apreendidas no âmbito da licenciatura, como 

não estavam bem inseridas numa verdadeira ação pedagógica, culminaram na desenvoltura de práticas pouco 

sustentáveis; uma vez que não valorizavam o desenvolvimento de atividades com vista à promoção da leitura 

autónoma nas nossas crianças e jovens (sobretudo no âmbito da leitura recreativa). Por outro lado, num 

primeiro momento, planificava aulas nas quais o texto era estudado com o pretexto maior de ensinar regras 

gramaticais, inviabilizando a devida criação de espaços com vista ao desenvolvimento da leitura e da 

compreensão leitora; todavia, cedo percebi que esta metodologia não seria mais adequada, pelo que fui 

alterando, gradativamente, este procedimento. Os próprios questionários que se trabalhavam a propósito dos 

textos adotavam, acriticamente, um conjunto de sugestões; fragilidade desvelada pelos próprios manuais, 

enquanto agentes de reconfiguração dos programas escolares. 

Apesar das demais dificuldades e contrariedades vividas in loco, fruto de algumas debilidades 

académicas e de certa inexperiência profissional, entendo que este meu primeiro ano de trabalho foi crucial, 

na medida em que alavancou e ressalvou, meritoriamente, muitos dos conhecimentos adquiridos na 

licenciatura, atendendo não só ao carácter de exigência e de responsabilidade que projetou, como através da 

partilha de aprendizagens entre pares. Como tal, percebi as minhas fragilidades, e, doravante, trabalhei no 

sentido de as melhorar. 

Foi um ano bastante promissor e encorajador, do qual foi possível retirar algumas metodologias que 

se revelaram profícuas, sobretudo no âmbito da leitura orientada, pelo que decidi aplicá-las durante mais 

alguns anos. O perfil satisfatório destes alunos e o excelente espaço físico, aliado a um grupo de professores 

motivados e competentes, constitui, para mim, um ano de excelência. 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Observação: Não disponho, atualmente, da planificação anual/periódica relativa ao ano letivo de 2003/04. 
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2.2 - Ano letivo de 2004/05 – Agrupamento de Escolas  Padre Alberto Neto, Rio de Mouro, Sintra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No meu segundo ano de trabalho, fiquei colocada na Escola Básica 2/3 Padre Alberto Neto, 

pertencente ao concelho de Sintra, distrito de Lisboa. O contrato teve início a 15 de outubro e terminou a 31 

de agosto do ano letivo de 2004/2005. 

O horário atribuído, composto por 22 horas letivas, compreendia as seguintes áreas disciplinares: 

Português, Área de Projeto e Formação Cívica, lecionando de acordo com as planificações anuais/periódicas e 

respetivos critérios de avaliação. Tinha a meu cargo, apenas, alunos do 6.º ano de escolaridade. Desempenhei, 

pela primeira vez, o cargo de Diretora de Turma de um grupo de alunos do 6.º ano de escolaridade. As restantes 

duas horas, não letivas, eram destinadas ao trabalho da direção de turma. 

Dada a heterogeneidade dos alunos que constituíam as turmas, e o elevado número de alunos, foi 

minha preocupação tentar encontrar métodos e estratégias que fossem ao encontro dos seus interesses 

imediatos, para assim fomentar o gosto destes alunos pela disciplina de Português e minimizar muitas das 

dificuldades diagnosticadas logo no início do ano letivo. Estas turmas compreendiam alunos de várias faixas 

etárias, atendendo às várias retenções ao longo do seu percurso académico; por outro lado, a esmagadora 

maioria apresentava dificuldades no domínio da Língua Materna, com as suas implicações na aquisição das 

demais aprendizagens, muitos destes alunos falavam crioulo em casa com os seus pais e/ou cuidadores. Assim 

sendo, tornou-se premente selecionar, da forma mais consciente possível, os conteúdos a lecionar, não 

descurando as planificações elaboradas para este nível de ensino, mas ajustando-as, sempre que necessário, 

à realidade da sala de aula e de cada aluno. Além de trabalhar com o manual escolar, senti necessidade de me 

socorrer de materiais específicos com o intuito de os orientar.  

Muitos destes alunos já traziam consigo histórias de vida pautadas pelo abandono e parcas 

demonstrações de carinho; crianças, muitas delas, entregues a si mesmas. Estavam alocados em bairros pobres 

Imagem 3.1 – Prolongamento da escola em contentores 

Neto 

Imagem 3 - Escola Básica 2.3 Padre Alberto Neto 
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e problemáticos, e refletiam toda uma situação socioeconómica frágil, com consequentes gostos/interesses 

díspares daqueles que a escola tinha para lhes oferecer, culminando em desmotivação generalizada. Estas 

turmas problemáticas levantaram, desde logo, uma relação complicada de gerir: a disciplina e o controlo da 

turma versus cumprimento da planificação. Face às demais dificuldades encontradas, procurei utilizar, 

simultaneamente, no início de cada aula, várias estratégias que passavam pela apresentação de situações da 

vida real, no sentido de gerar o diálogo entre alunos e professor, tentando, deste modo, motivá-los para a 

necessidade de reunir novos conhecimentos. Nestes grupo-turma era impensável haver momentos “mortos”, 

as aulas eram planificadas exaustivamente. 

A relação pedagógica que mantive com os alunos revelou-se um fator crucial, era necessário respeitar 

e fazer-me respeitar, tentando ocultar as minhas fragilidades e receios.  

Foram importantes as alterações periódicas da disposição dos alunos na sala de aula e a organização 

de grupos de trabalho por forma a promover o espírito de entreajuda.  

No momento da abordagem de textos de Literatura, surgiram-me dois problemas, um de ordem 

pragmática, relacionada com o fraco domínio das estruturas linguísticas que comprometiam a compreensão 

da construção textual, e outro de ordem socio afetiva, no que diz respeito à imaturidade e à falta de motivação 

reveladas pelos alunos, cuja contextualização social, e sobretudo cultural, condicionava a disponibilidade e 

apetência para a leitura. Corroborando o facto de “[…] O contexto sociocultural no qual o aluno vive e aprende 

a ler deve ser tido em consideração, pois influencia a forma como este encara a leitura e a própria necessidade 

de ler, pela maior ou menor valorização que é dada a essa competência. […]” (Silva et al., 2011, p. 8), 

desenvolvi, com estes alunos, estratégias adequadas à sua realidade. A obra de leitura orientada (Ulisses, de 

Maria Alberta Menéres) constituiu um momento bastante prazeroso ao longo das aulas. O trabalho de 

exploração da obra foi desenvolvido da seguinte forma: leitura do livro por “capítulos”, leitura dramatizada, 

criação de espaços de reflexão e preenchimento do guião de leitura, orientando a compreensão do texto e 

apelando à:  

 Pesquisa biobibliográfica da autora, de personagens míticas, de ambientes, de factos… sugeridos 

pelo livro; 

 Identificação das personagens principais e secundárias; 

 Caracterização física e psicológica das personagens; 

 Caracterização dos locais e ambientes em que decorria a ação; 

 Identificação de etapas nucleares de cada capítulo; 

 Atribuição de títulos aos capítulos; 

 Ilustrações. 
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O estudo da obra contou com a realização de trabalhos multidisciplinares, envolvendo outras áreas 

como História e Geografia de Portugal (no âmbito de algumas pesquisas) e Educação Visual e Tecnológica 

(ilustração de uma banda desenhada). O Currículo Nacional defendia que a disciplina de Língua Portuguesa 

desempenhasse um papel fundamental no desenvolvimento das competências gerais de transversalidade 

disciplinar. 

Tornava-se difícil manter estes alunos completamente interessados e empenhados nas atividades, era 

nos momentos de leitura que os grupos mais participavam e cooperavam; mas a efetiva motivação para a 

leitura, em sala de aula, aconteceu com a leitura extensiva da obra supracitada, não só pela dinâmica que foi 

criada (desde leitura expressiva, trabalho cooperativo, etc.), como a própria natureza da obra escolhida. Com 

a leitura desta obra, tentei incutir nos alunos o gosto pela leitura e que a tomassem como ponto de partida 

para leituras posteriores. Em relação aos alunos que mostravam relutância pela leitura autónoma, coube a 

mim, enquanto professora, mostrar-lhes que o contacto com o universo textual poderia abrir-lhes perspetivas 

inimagináveis, para além da projeção de representações e visões do mundo. Mesmo assim, poucos eram os 

que desvelavam iniciativa em ler de forma autónoma. 

Como forma de promover a leitura recreativa, solicitava aos alunos o preenchimento de um guião de 

leitura (objetivando, pelo menos, a leitura de uma obra por período).  Atualmente percebo que esta tarefa se 

esgotava em si mesma, visto faltar-lhe o essencial: a apresentação dessa mesma leitura aos colegas num 

espaço de “tertúlia”, contextualizada em sala de aula. Continuava a sobrepor a leitura orientada (que incidia, 

apenas, na leitura extensiva obrigatória de uma obra por ano letivo) às modalidades de leitura recreativa. 

Todavia, o recurso às Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), nomeadamente à “Internet”, 

revelou-se um fator preponderante para estes alunos, reforçando o contacto com este meio de pesquisa, por 

forma a encará-lo como um precioso auxiliar de estudo. As salas com este tipo de equipamento eram limitadas 

e tinham de ser requisitadas com alguma antecedência. Eram usadas, sobretudo, para Área de Projeto. 

Enquanto Diretora de Turma de um grupo de alunos com aparentes casos de indisciplina e de 

insucesso, foi minha preocupação manter uma constante articulação entre Encarregados de 

Educação/Professores. A minha direção de turma era constituída por vinte e sete alunos, com idades 

compreendidas entre os onze e catorze anos. A caracterização socioprofissional dos educadores/cuidadores 

era, regra geral, bastante precária, com predominância de mulheres na função de Encarregadas de Educação. 

Foi um ano difícil, repleto de desafios, mas gratificante pelo retorno humano conseguido. Um corpo 

docente bastante jovem acabava por ajudar a ultrapassar momentos menos favoráveis, eram notórias a união 

e a partilha que aconteciam em todos os intervalos escolares. 
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Esta escola, contrariamente à anterior, apresentava bastantes fragilidades estruturais ao nível dos 

espaços físicos, atendendo ao mau estado de conservação dos espaços e instalações internas e externas, assim 

como falta de limpeza.  

Estudos comprovam que o desenvolvimento sadio e harmonioso de uma criança/adolescente inclui 

diversos fatores, dentre eles, um ambiente saudável, agradável. Sendo a escola um dos locais onde a 

criança/adolescente passa boa parte do seu dia, é imprescindível que este espaço esteja de acordo com as 

necessidades dos alunos que ali se encontrem, sejam eles crianças, adolescentes e/ou adultos. Nesse sentido, 

pensar as condições materiais e estruturais de uma escola significa respeitar os direitos e mesmo as 

peculiaridades daqueles que a frequentam.  

As fragilidades estruturais estão associadas ao baixo desempenho dos alunos, assim, poder-se-á dizer 

que, quanto melhor for a infraestrutura escolar, melhor será o ambiente de estudo para os alunos, 

favorecendo o seu desempenho. Na verdade, estudado está que: 

 

[…] Manter a escola limpa, arrumada, bem pintada, decorada com quadros e plantas 
atraentes e com mobília sempre em bom estado de conservação pareceu encorajar 
os alunos a respeitarem mais seu ambiente e a procederem mais adequadamente. 
Da mesma forma, o desempenho escolar foi melhor em escolas que propiciaram 
boas condições, tais como acesso ao telefone, disponibilidade de refrescos e 
permissão para permanecerem no prédio durante os intervalos. […]  (Rutter et. al., 
2008, p. 242, citado em Schneider, 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

_________________________ 

Observação: Não disponho, atualmente, das planificações anuais/periódicas relativas ao ano letivo de 2004/05. 
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2.3 - Ano letivo de 2005/06 – Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos, Pinhal Novo, 

Setúbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No meu terceiro ano de trabalho, fiquei colocada na Escola Básica 2/3 José Maria dos Santos, 

pertencente à freguesia de Pinhal Novo, concelho de Palmela, distrito de Setúbal. Desempenhei funções num 

Pólo constituído por seis contentores, situado no Poceirão, uma antiga freguesia do concelho de Palmela. Este 

espaço foi construído provisoriamente, até que as obras da nova escola estivessem concluídas.  

Esta localidade, assim como as limítrofes, tinham na agricultura a sua principal atividade, com 

centenas de explorações agrícolas e pecuárias. O desemprego constituía-se como uma das principais 

fragilidades familiares, a pobreza era visível a todos os níveis, muitos alunos faziam apenas uma refeição diária 

na escola. Muitas das crianças e jovens deste Pólo tinham de trabalhar para ajudar no sustento da casa, assisti 

a vários casos de abandono escolar e procedi ao seu encaminhamento para a CPCJ (Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens). 

O meu contrato teve início a 14 de outubro e terminou a 31 de agosto do ano letivo de 2005/2006. 

O horário atribuído, composto por 22 horas letivas, compreendia as seguintes áreas disciplinares: 

Português, Estudo Acompanhado e Formação Cívica, lecionando de acordo com as planificações 

anuais/periódicas para cada nível de ensino e respetivos critérios de avaliação. Tinha a meu cargo três turmas 

do 5.º ano de escolaridade e uma do 6.º ano de escolaridade. Desempenhei, pela segunda vez, o cargo de 

Diretora de Turma de um grupo de alunos do 6.º ano de escolaridade. A restante carga, não letiva, estava 

destinada aos Apoios Educativos, às aulas de substituição, ao acompanhamento de alunos com 

comportamentos desviantes e ao trabalho da direção de turma. 

Imagem 4 - Escola Básica 2.3 José Maria dos Santos 

Neto 

Imagem 4.1 – Pólo do Poceirão  
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Em relação aos meus alunos, e atendendo aos resultados pouco favoráveis obtidos na avaliação 

diagnóstica, foi minha preocupação adequar as estratégias às suas características, procurando, sempre que 

possível, individualizar o processo de ensino-aprendizagem. 

No que diz respeito à motivação dos alunos e à qualidade da sua participação, estas ocuparam um 

lugar de destaque na escolha das estratégias a utilizar na sala de aula. Procurei motivar os alunos no início de 

cada unidade programática e tentei que as aulas fossem dinâmicas, dando para isso a possibilidade de os 

alunos se exprimirem, criando-lhes, com bastante frequência, espaços de opinião e de esclarecimento de 

dúvidas. Estava ciente de que toda a ajuda obtida na escola era fundamental, pois muitas destas crianças e 

jovens não tinham qualquer ajuda de retaguarda em casa.  

Mais uma vez me deparei com muita imaturidade e falta de motivação reveladas pelos alunos, cuja 

contextualização social, e sobretudo cultural, condicionava a disponibilidade e apetência leitoras. Foi, uma vez 

mais, minha preocupação, incentivar à leitura, partindo de textos de várias tipologias textuais e de géneros 

literários constantes do manual, assim como das obras de leitura orientada. Para estudar A Menina do Mar, 

de Sophia de Mello Breyner Andresen, optei por desenvolver o Projeto que já havia implementado no meu 

primeiro ano de trabalho. Revelou-se, mais uma vez, uma atividade enriquecedora para alunos e professora, 

atendendo ao empenho e interesse demonstrados. A obra de leitura orientada (Ulisses, de Maria Alberta 

Menéres), constituiu um momento bastante prazeroso ao longo das aulas, sendo que optei por utilizar a 

mesma metodologia do ano letivo anterior, uma vez que as mesmas já haviam revelado clarividência e 

propósitos concretos. Estudado está que “[…] As competências em leitura desenvolvem-se de forma mais 

consistente quando os professores recorrem a contextos de ensino e aprendizagem que coloquem o aluno 

perante tarefas claras e concretas, orientadas para propósitos com sentido, e que impulsionam o aluno a fazer 

escolhas de forma autónoma. […]” (Silva et al,. 2011, p. 12). Ambos os grupos revelaram motivação e 

disposição para a leitura das obras. 

O estudo das obras serviu, algumas vezes, de mote, para a aquisição de conhecimentos de âmbito 

gramatical e até enciclopédico. O Currículo Nacional sublinhava a necessidade de “[…] garantir a cada aluno, 

em cada ciclo de escolaridade, o desenvolvimento de competências específicas no domínio do modo oral 

(compreensão e expressão oral), do modo escrito (leitura e expressão escrita) e do conhecimento explícito da 

língua. […]” (ME, 2001, p. 32). 

Promovi a leitura dramatizada e espaços de reflexão, quer com as obras de leitura orientada, quer 

com os textos dos mais variados tipos e géneros literários que acompanhavam o manual. Apesar das 

fragilidades dos manuais (nomeadamente por apresentarem leituras fragmentadas de determinados textos, 

levando à dificuldade de um entendimento completo dos mesmos por implicarem uma visão redutora e 

limitativa de uma obra) e dos currículos que norteavam o ensino, com competências demasiado abrangentes 
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e de difícil aferição, consegui incutir nos alunos o gosto pela leitura e fazê-los tomar estes ensinamentos como 

ponto de partida para leituras posteriores. Era gratificante ver a satisfação de alguns alunos que me 

confidenciavam, efusivamente, as suas leituras recentes e as aconselhavam aos colegas. Tenho real 

consciência de que a relação de amizade e respeito que criei com estes alunos fomentou a motivação para a 

leitura autónoma. A verdade é que os alunos reconhecem as competências profissionais de um professor, 

tentando agir e retribuir na mesma medida. 

Participei, de igual forma, em todas as atividades/projetos constantes no PAA (Plano Anual de 

Atividades), dos quais saliento: Projeto “Fantasiarte”, em consonância com o Grupo Disciplinar de Educação 

Visual e Tecnológica, elaborando, com os alunos do 5.º ano, poemas alusivos ao tema; Campeonatos de 

Ortografia; Projeto “Turma sem Fumadores”; entre outros. 

Enquanto Diretora de Turma, consegui uma proximidade muito saudável com estes alunos. Para eles, 

eu era uma referência a seguir como profissional e como pessoa; a surpreendente dedicatória feita à minha 

pessoa por este grupo de alunos, no último dia de aulas, em frente a uma plateia repleta de colegas, 

professores, auxiliares da educação, pais/Encarregados de Educação, foi deveras gratificante, com verdadeiro 

sabor a dever cumprido.  

Ainda que os alunos pertencentes a este Pólo não reclamassem melhores condições estruturais, fruto 

das suas vivências, desde já, humildes e carentes, a falta de condições materiais e estruturais desta 

pseudoescola era uma realidade impossível de ignorar e de ficar indiferente. Estas crianças mereciam mais e 

melhor. 

Foi um ano com parcas condições de trabalho, mas rico em conhecimentos e relações humanas, pois 

todo o corpo docente trabalhou, afincadamente, com vista ao sucesso dos alunos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
_________________________ 

Observação: Não disponho, atualmente, das planificações anuais/periódicas relativas ao ano letivo de 2005/06. 
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Imagem 5 – Agrupamento de Escolas de Carcavelos 

Neto 

2.4 - Ano letivo de 2007/08 - Agrupamento de Escolas de Carcavelos, Cascais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Neste ano letivo, fiquei colocada no Agrupamento de Escolas de Carcavelos, lecionando, pela 

primeira vez, o 1.º Ciclo do Ensino Básico numa escola localizada em Sassoeiros, freguesia de Carcavelos, 

Concelho de Cascais. Esta não era a única escola da freguesia, muitas outras escolas e jardins de infância 

compunham Carcavelos. 

Carcavelos, meio urbano, foi vila até a elevação da vizinha Oeiras a essa categoria, em 1760. Dá o seu 

nome a um antigo e famoso vinho generoso, o Vinho de Carcavelos, cuja região demarcada é a mais pequena 

de Portugal e uma das primeiras do mundo, a par do Douro.  

O contrato teve início a 3 de janeiro e terminou a 31 de agosto do ano letivo de 2007/2008. 

Tinha a meu cargo uma turma do 1.º Ciclo do Ensino Básico com dois níveis de ensino, constituída 

por 22 alunos – 10 do 2.º ano e 12 do 3.º ano de escolaridade. A idade dos alunos que frequentavam o 2.º ano 

de escolaridade variava entre os 6 e os 8 anos de idade. Quanto aos alunos do 3.º ano de escolaridade, oscilava 

entre os 8 e 10 anos de idade. Dos 22 alunos, 9 eram do sexo feminino e 13 do sexo masculino. Uma das alunas 

do 2.º ano de escolaridade encontrava-se ao abrigo do Decreto-Lei n.º 319/91, abrangida pelas alíneas g) e h). 

Esta aluna, e à falta de um professor especializado, beneficiava apenas de Apoio Socioeducativo. 

A turma apresentava, no geral, um comportamento muito bom. Apesar de ocorrerem algumas 

situações pontuais, os alunos respeitavam as regras da escola e da sala de aula. Era uma turma fácil do ponto 

de vista das relações interpessoais. 

O nível cognitivo da grande maioria destes alunos era considerado médio-elevado. De entre os alunos 

do 3.º ano de escolaridade, apenas uma discente, chegada de Angola no final do 1.º Período (26/11/2007), 

revelava muitas dificuldades. 

A maioria dos alunos pertencia a um nível socioeconómico médio/médio-alto.  

Imagem 5.1 – Escola do 1.º CEB de Sassoeiros  
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Relativamente à composição do agregado familiar dos alunos, grande parte deles (18) vivia com os 

pais e com os irmãos. Eram famílias que davam valor à vida escolar dos seus educandos, demonstrando 

interesse na sua evolução e comparecendo nas reuniões para as quais eram convocados. 

Quando me apresentei pela primeira vez à turma, os alunos estavam sentados dois a dois, pelo que 

decidi manter esta disposição até ao final do ano, fazendo pequenos ajustes sempre que se justificava. 

Os “cargos” e as “tarefas” foram pensadas de acordo com esta organização. Assim, a turma era 

composta por quatro grupos. Os grupos foram definidos de acordo com a proximidade que tinham uns dos 

outros. Assim, cada grupo tinha um chefe e subchefe, eleitos semanalmente, responsáveis pela sua 

organização. 

Com vista a um maior envolvimento dos alunos no processo de aprendizagem, bem como com o 

intuito de desenvolver a sua autonomia e sentido de responsabilidade, encontravam-se expostos na sala, para 

além de registos e cartazes relativos aos temas em estudo, materiais organizados diversos, tais como: 

 Horário semanal; 

 Mapa das tarefas; 

 Mapa do comportamento/presenças; 

 Mapa de almoços; 

 Mapa dos trabalhos de casa; 

 Quadro dos aniversários. 

Na sala de aula encontrava-se, ainda, a Biblioteca de Turma e alguns jogos relacionados com as áreas 

de Português e de Matemática. 

No âmbito do Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais, encontravam-se 

explícitas as Competências Gerais, Transversais e Específicas. Estas competências deveriam ser trabalhadas 

com os alunos ao longo de todo o Ensino Básico, bem como deveriam ser entendidas como saberes em uso; 

como tal, estas competências não se desenvolveriam a partir de listas de assuntos, mas sim através de 

experiências apropriadas. Por isso, o Currículo Nacional explicitava tipos de experiências educativas que a 

escola deveria proporcionar a todos os alunos.  

As competências eram muito abrangentes e podiam ser trabalhadas, abordadas e promovidas de 

diferentes formas. Apesar de, diariamente, na sala de aula e em contexto, os professores e as escolas se 

esforçarem por fazer passar os principais valores orientadores do currículo, bem como contribuírem para a 

aquisição das Competências Gerais, Transversais e Específicas, era preciso ter consciência de que nem todas 

as competências, pela sua própria natureza e amplitude, seriam alvo de uma ação específica e intencional no 

trabalho de um professor ou dos projetos educativos e curriculares. Foi com esta convicção, e de acordo com 
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as características da turma, que selecionei apenas algumas linhas orientadoras, constantes nas Competências 

Transversais a desenvolver (anexo 1). 

De acordo com o proposto no Plano Nacional de Leitura, elegi os seguintes objetivos para serem alvo 

de trabalho ao longo do 2.º e 3.º períodos: 

 Promover a leitura, assumindo-a como fator de desenvolvimento pessoal; 

 Criar um ambiente social favorável à leitura; 

 Valorizar práticas pedagógicas e outras atividades que estimulassem o prazer de ler entre as 

crianças; 

 Criar instrumentos que permitissem definir metas cada vez mais precisas para o 

desenvolvimento da leitura. 

As atividades a desenvolver decorriam também das orientações dadas pelo Ministério da Educação: 

 Leitura de livros em voz alta pela professora e/ou pelos alunos; 

 Reconto oral e/ou escrito do texto; 

 Resumo escrito do texto; 

 Leitura animada de livros; 

 Ilustrações; 

 Criação de uma Biblioteca de Turma. 

Tendo em conta os diferentes anos de escolaridade e níveis de aprendizagem presentes na turma, 

procurei criar estratégias que estimulassem cognitivamente todos os alunos. No caso dos alunos que 

revelavam maiores capacidades, procurei lançar desafios para que atingissem metas mais exigentes. 

Fui diversificando o tempo e modalidades de trabalho, por forma a proporcionar-lhes a oportunidade 

de trabalharem não só de forma autónoma, mas a pares e em pequeno e grande grupo. Contudo, também o 

trabalho autónomo era fundamental para que os alunos aprendessem a ser mais responsáveis e a gerir as suas 

próprias aprendizagens. Apostei, ainda, na ajuda entre pares, pois a importância da cooperação revelava-se 

imensa. 

A relação que procurei manter com os alunos baseou-se, essencialmente, em três pressupostos: 

confiança, respeito e amizade. Tendo em conta a baixa autoestima de alguns alunos, o reforço positivo revelou-

se a base de toda a minha prática, valorizando sempre os esforços e percursos de todos, e não apenas os 

resultados. 
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As escolas do 1.º Ciclo haviam recebido obras de melhoramento há relativamente pouco tempo e 

estavam devidamente equipadas com material didático e informático, eram espaços convidativos à 

aprendizagem. O facto de a sala de aula estar equipada com computador e projetor, facilitou o processo 

ensino-aprendizagem, os alunos aderiam bastante a este recurso, havia uma maior predisposição para a 

aprendizagem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 

Observação: Não disponho, atualmente, das planificações anuais/periódicas relativas ao ano letivo de 2007/08. 
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2.5 - Ano letivo de 2008/09 - Agrupamento de Escolas de Carcavelos, Cascais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste ano letivo, fiquei colocada novamente no Agrupamento de Escolas de Carcavelos, lecionando, 

pela segunda vez, o 1.º Ciclo do Ensino Básico numa escola localizada no Bairro Alto dos Lombos, freguesia de 

Carcavelos, Concelho de Cascais. O local era calmo, com pouca pressão urbana e humana, existindo dois jardins 

na parte da frente que, apesar de pouco cuidados, lhe proporcionavam um ar agradável.  

Este contrato teve início a 29 de setembro e terminou a 31 de agosto do ano letivo de 2008/2009. 

Tinha a meu cargo uma turma do 1.º Ciclo do Ensino Básico com dois níveis de ensino, constituída 

por 24 alunos – 11 do 2.º ano e 13 do 3.º ano de escolaridade. A idade dos alunos que frequentam o 2.º ano 

de escolaridade variava entre os 6 e os 8 anos de idade. Quanto aos alunos do 3.º ano de escolaridade, oscilava 

entre os 7 e 10 anos de idade. Dos 22 alunos, 10 eram do sexo feminino e 14 do sexo masculino.  

A turma apresentava, no geral, um comportamento satisfatório. Apesar de ocorrerem algumas 

situações pontuais, os alunos respeitavam as regras da escola e da sala de aula. Contudo era uma turma que 

apresentava alguma imaturidade quer ao nível de responsabilidade e capacidade de organização, bem como 

ao nível do sentido crítico. Quatro dos alunos (dois alunos do 2.º ano de escolaridade e dois dos alunos do 3.º 

ano de escolaridade) residiam na Casa da Encosta, num dos Centros de Acolhimento da Associação Portuguesa 

para o Direito dos Menores e da Família, instituição que acolhia crianças e jovens em situações de risco 

diversas. Estes últimos eram crianças com percursos de vida muito complicados. 

O nível cognitivo da maioria dos alunos desta turma era considerado médio/médio-elevado.  

A generalidade dos alunos pertencia a um nível socioeconómico médio/médio-alto. Na realidade, 

dos 24 alunos, somente quatro eram subsidiados pela Câmara Municipal de Cascais relativamente aos manuais 

escolares e ao almoço (todos eles residentes na instituição referida anteriormente).  

Imagem 6 – Agrupamento de Escolas de Carcavelos 

Neto 

Imagem 6.1 – Escola do 1.º CEB dos Lombos  
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No que diz respeito à composição do agregado familiar dos alunos, grande parte deles vivia com os 

pais e com os irmãos. Poucos eram os que viviam apenas com um dos progenitores. 

Eram famílias que davam valor à vida escolar dos seus educandos, demonstrando interesse na sua 

evolução e comparecendo nas reuniões para as quais eram convocados. Quanto às suas habilitações literárias, 

a grande maioria oscilava entre o secundário e licenciatura. Não se conhecia a formação dos pais dos alunos 

institucionalizados. 

A sala encontrava-se organizada em “U”, com três mesas dispostas no centro do “U”. Numa das 

pontas do “U”, mais próximas do quadro, estavam sentados os alunos do 2.ºano, à exceção dos que se 

encontravam ao nível do 1.ºano e que se sentavam nas mesas do centro, permitindo-me chegar até eles com 

mais facilidade. O resto do “U” era ocupado pelos alunos do 3.ºano de escolaridade. 

Os “cargos” e as “tarefas” foram pensadas de acordo com esta organização. Assim, a turma era 

composta por quatro grupos (dois grupos do segundo ano e dois grupos do terceiro ano). Os grupos foram 

definidos de acordo com a proximidade que tinham uns dos outros. Assim, cada grupo tinha um chefe e 

subchefe, eleitos semanalmente, responsáveis pela sua organização. 

Com vista a um maior envolvimento dos alunos no processo de aprendizagem, bem como com o 

intuito de desenvolver a sua autonomia e sentido de responsabilidade, encontravam-se expostos na sala, para 

além de registos e cartazes relativos aos temas em estudo, materiais organizados diversos, a Biblioteca de 

Turma e alguns jogos relacionados com as áreas de Português e de Matemática, à semelhança do ano letivo 

imediatamente anterior.  

Atendendo à especificidade da turma, voltei a selecionar apenas algumas linhas orientadoras, 

constantes nas Competências Transversais a desenvolver. 

De acordo com o proposto no Plano Nacional de Leitura, elegi os mesmos objetivos do ano transato 

para serem alvo de trabalho ao longo do ano, por se revelarem adequados e pertinentes, fomentando a 

compreensão leitora do escrito e a produção textual cada vez mais complexa. 

Torna-se premente referir que, numa turma com esta dinâmica, era árdua a tarefa de conseguir gerir 

o tempo, por forma a cumprir os conteúdos programáticos de dois anos de escolaridade, dar um apoio mais 

individualizado aos alunos que se encontravam ao nível do 1.º ano de escolaridade e desenvolver trabalho que 

permitisse a evolução cognitiva de todos. Mesmo sabendo que não era possível dar mais, ficava-se, muitas 

vezes, com a sensação de que não havia corrido como desejado. 

Fui diversificando o tempo e modalidades de trabalho, por forma a proporcionar aos alunos a 

oportunidade de trabalharem não só de forma autónoma, mas a pares e em pequeno e grande grupo. A 

experiência mostrava-me que o trabalho em grupo permitia desenvolver uma consciência de maior 

cooperação e colaboração com os colegas, para além de incentivar o respeito pelas regras estabelecidas. 
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Contudo, também o trabalho autónomo era fundamental para que os alunos aprendessem a ser mais 

responsáveis e a gerir as suas próprias aprendizagens.  

Para conseguir atingir os objetivos a que me havia proposto, apostei, ainda, na ajuda entre pares já 

que, tal como é referido em inúmeras investigações, a importância da cooperação é imensa: do ponto de vista 

cognitivo, o facto de se ter ao lado o companheiro que revele as suas estratégias de aprendizagem, permite a 

aprendizagem do ponto de vista do outro e da sua forma de pensar, apropriando-se mais afetivamente dessas 

aprendizagens.             

Também a relação afetiva que desenvolvi com as crianças permitiu-me chegar mais perto de cada 

uma delas, de forma a vislumbrá-las como seres humanos com histórias de vida, receios e desejos, alegrias e 

tristezas. A experiência diária ditava, ainda, a importância do reforço positivo, procurando valorizar sempre os 

esforços e percursos de todos os alunos, e não apenas os resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Observação: Não disponho, atualmente, das planificações anuais/periódicas relativas ao ano letivo de 2008/09. 
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2.6 - Ano letivo de 2009/10 – Agrupamento de escolas de Vouzela, Viseu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste ano letivo, fiquei colocada no Agrupamento de Escolas de Vouzela, desde já com contrato de 

autonomia, sediada no concelho de Vouzela, distrito de Viseu.  

O Município é limitado a norte pelo município de São Pedro do Sul, a leste por Viseu, a sul 

por Tondela e pela porção secundária de Oliveira de Frades, a sudoeste por Águeda e a noroeste pela porção 

principal de Oliveira de Frades. O concelho tem origem no antigo concelho de Lafões, sendo repartido, 

em 1836, entre Vouzela e São Pedro do Sul.  

Este Agrupamento havia recebido obras de melhoramento há relativamente pouco tempo e estava 

devidamente equipado com materiais didáticos essenciais e tecnológicos. 

À época, o Agrupamento acolhia, aproximadamente, 500 alunos, cuja condição socioeconómica era, 

maioritariamente, débil, bem como as habilitações dos Pais/Encarregados de Educação. A população, 

essencialmente rural, vivia, em grande percentagem, da agricultura, sendo que a população ativa agrupava, 

maioritariamente, o setor terciário.  

Este contrato teve início a 14 de novembro e terminou a 31 de agosto do ano letivo de 2009/2010, 

sendo colocada num horário de Apoio Educativo ao 1.º Ciclo do Ensino Básico. Esta necessidade justificou-se 

visto que a escola pretendia levar a cabo o Projeto de Apoio à Matemática (PAM), com a finalidade de melhorar 

as aprendizagens dos alunos e o desenvolvimento de uma atitude positiva no âmbito da matemática. 

Pretendia-se um trabalho diferenciado que estimulasse o gosto por esta disciplina, promovendo a resolução 

de problemas/desafios matemáticos com o intuito de que estes se desviassem das situações problemáticas 

estandardizadas que, habitualmente, figuravam nos manuais escolares. 

Trabalhei em coadjuvação com as professoras Titulares da Turma, com a finalidade de atingir as 

seguintes competências: saber trabalhar em grupo/pares, revelar concentração nas atividades propostas, 

capacitar para a resolução de problemas, aplicar conceitos na resolução de problemas, aplicar conceitos 

matemáticos.  

Imagem 7 – Escola Básica de Vouzela 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Pedro_do_Sul_(Portugal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Viseu_(Portugal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tondela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oliveira_de_Frades
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gueda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oliveira_de_Frades
https://pt.wikipedia.org/wiki/Laf%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/wiki/1836
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Nas tarefas/problemas apresentados em contexto sala de aula, eram pedidas a explicação do 

raciocínio matemático oralmente e por escrito, solicitados exemplos e feitas analogias, assim como 

investigação de regularidades e relações numéricas existentes, conforme planificação exemplificativa 

(anexo2). Os alunos poderiam recorrer a diversos tipos de representação, usando desenhos e palavras para 

representar informação e ideias matemáticas, introduzindo, progressivamente, símbolos, tabelas, esquemas 

e gráficos. Poderiam, ainda, introduzir associações entre símbolos criados pelos alunos e a notação 

convencional.  

Os alunos eram incentivados pelo professor com o intuito de exporem e discutirem ideias 

matemáticas, tanto em pequenos grupos, como na turma, explicitando os processos e resultados e justificando 

as afirmações e argumentos utilizados. Eram feitos os registos e tratada a informação, tirando conclusões, 

formulando e respondendo a questões. Os alunos poderiam observar o problema e registar os diferentes 

raciocínios matemáticos. A discussão em pares e, posteriormente, em grande grupo, era importante para 

compreender e chegar ao resultado pretendido.  

Contei com a ajuda dos vários discentes implicados, sendo que reuníamos com alguma frequência 

para selecionar e planificar tarefas a aplicar nas várias turmas envolvidas no Projeto; assim como refletir os 

resultados e as metodologias aplicadas. 

Este Projeto revelou-se significativo pelos progressos alcançados, nomeadamente ao nível dos 

resultados escolares. Os alunos aceitaram muito bem esta dinâmica de trabalho e aderiram bastante bem às 

atividades propostas. No final do ano, com caráter avaliativo, tivemos de preencher o devido Relatório 

Intercalar de Final de Ano com os dados relativos ao Novo Programa de Matemática do Ensino Básico (anexo3). 

Para comemorar o Dia da Matemática, realizámos vários campeonatos de jogos matemáticos: “jogo 

do 24”, “jogo do 15” e “Jogo do Semáforo”. Aos primeiros classificados era atribuído um prémio (CD com jogos 

matemáticos) e os restantes classificados parabenizados com um certificado de participação. 

Para dinamizar este Projeto, tive de participar em reuniões de trabalho realizadas no Agrupamento, 

promovidas pelas professoras acompanhantes do Plano da Matemática II e dos Novos Programas da 

Matemática do Ensino Básico (NPMEB). 

Ressalvo a importância da formação contínua de Matemática realizada no ano letivo imediatamente 

anterior a este, contribuindo, sobremaneira, para conseguir atingir os objetivos a que me propus também com 

estes alunos. De facto, apraz-me dizer que, na vida, nada acontece ao acaso! 
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2.7- Ano letivo de 2010/11 – Agrupamento de escolas de Vouzela, Viseu 
 

Neste ano letivo, fiquei novamente colocada, por destacamento, no Agrupamento de Escolas de 

Vouzela, agora no 2.º Ciclo do Ensino Básico. 

Por razões de ordem pessoal, estive destacada no estabelecimento de ensino supracitado. Por este 

motivo, e não estando a lecionar propriamente uma turma em questão, foram-me atribuídas outras tarefas 

de igual forma enriquecedoras. Desta feita, desempenhei funções na Rede Escolar da Biblioteca deste 

Agrupamento e apoiei alunos com dificuldades de aprendizagem. O trabalho efetivo compreendeu, apenas, o 

1.º período escolar, entretanto fiquei de baixa e, pouco depois, nasceu o meu primeiro filho.  

Tendo desempenhado funções na Biblioteca Escolar, (espaço onde a imaginação voa e os sonhos se 

tornam reais, no qual as crianças são transportadas para o mundo da leitura literária e da escrita através da 

animação de histórias, do reconto e da invenção de outras, da ilustração e da dramatização) apercebi-me do 

quão enriquecedora se tornou esta tarefa para mim, pois era neste local que os docentes e alunos se deixavam 

envolver pelas emoções transmitidas pela Literatura e as deixavam transparecer. 

Colaborei com os professores Titulares de Turma e Coordenadora desta Unidade Orgânica na 

dinamização das maias variadas tarefas, nomeadamente na preparação das atividades para o Natal, concursos 

de Natal, exposições, bibliopapper, entre outras. 

Acompanhei os alunos que se deslocavam diariamente à Biblioteca Escolar, ajudando-os a encontrar 

respostas para as muitas perguntas das mais variadas áreas do saber, a requisitar os seus livros, a utilizar as 

novas tecnologias, (permitindo-lhes a utilização das mesmas para diversas pesquisas, realização e exposição 

dos seus trabalhos na página online da escola). Procedi à leitura expressiva e dramatização de obras literárias 

com os alunos que se dirigiam, espontaneamente, à BE, com o intuito de incentivá-los para a leitura, 

fomentando, por sua vez, a requisição de livros. De facto, estes alunos regressavam motivados e traziam 

amigos consigo. 
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2.8 - Ano letivo de 2011/12 – Agrupamento de escolas de Albergaria-a-Velha, Aveiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste ano letivo, fiquei colocada no Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha, pertencente ao 

distrito de Aveiro, zona centro do país. Albergaria-a-Velha goza de uma situação geográfica privilegiada, pois 

encontra-se entre o mar, a zona lagunar de Aveiro e a montanha circundante. Os rios Caima e Vouga, desde 

sempre, influenciaram e contribuíram para o desenvolvimento do Município, nomeadamente no âmbito da 

agricultura e da criação de gado, mas também na implementação da indústria, especialmente a 

transformadora de pequena e média dimensão.  

O edifício era novo e estava devidamente equipado com material didático e tecnológico. Dava gosto 

entrar diariamente naquele espaço, onde tudo funcionava harmoniosamente. Para isso, em muito contribuiu 

um corpo docente estável e relativamente jovem, bastante dinâmico e inovador. 

O contrato de substituição teve início a 3 de outubro e terminou a 12 de agosto do ano letivo de 

2011/2012. 

O horário atribuído, composto por 16 horas letivas, compreendia as seguintes áreas disciplinares: 

Português (lecionando de acordo com a planificação anual/periódica e respetivos critérios de avaliação 

(anexo4) e Estudo Acompanhado. Tinha a meu cargo duas turmas do 6.º ano de escolaridade, com dezanove 

e vinte alunos, respetivamente, sendo que um deles beneficiava de Currículo Específico Individual, de acordo 

com o Decreto-Lei n. º3 de 2008. 

Desenvolvi uma relação bastante saudável com estes alunos, o sentimento de respeito e empatia era 

recíproco. Eram alunos que percebiam todo o meu empenho e dedicação por eles e tentavam corresponder 

da mesma forma. Empenhavam-se em toda e qualquer tarefa pedida, era um gosto trabalhar com estas 

turmas. Depois, percebia-se todo um trabalho de retaguarda em casa, cujos pais eram, maioritariamente, 

licenciados. 

Estimulei, desde sempre, a leitura do escrito e a escrita criativa, até porque disponha não só das aulas 

de Português, como de Estudo Acompanhado. Criava espaços de leitura, não como uma simples operação 

Imagem 8 – Escola Básica de Albergaria-a-Velha 
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percetiva, mas sim interativa, promovendo aulas de leitura significativa, fazendo um aproveitamento de tudo 

aquilo que o espaço físico tinha para nos oferecer no imediato; os alunos correspondiam e aderiam bastante 

a estas atividades, na medida em que a solicitavam com frequência, participando ativamente e revelando 

sentido crítico. Tive o cuidado de não utilizar o texto apenas como pretexto para ensinar regras gramaticais, 

mas criando espaços exclusivos e absolutos para o desenvolvimento da leitura e, consequente, a compreensão 

leitora, aprimorando a capacidade inferencial dos alunos.  

Em relação ao domínio da escrita, um texto menos bem conseguido era escolhido e projetado, com 

o intuito de, coletivamente, procedermos à sua revisão e correção linguística (em função da tipologia e/ou 

género literário) e consequente melhoramento ao nível da ortografia e acentuação; pontuação e tipos de frase; 

parágrafos; construção frásica (concordância entre os elementos da frase); coesão textual (repetições, 

substituições por sinónimos, por expressões equivalentes e por pronomes pessoais, referência por 

possessivos, conectores discursivos); vocabulário específico; apresentação do texto. Estes alunos evoluíram 

significativamente com esta metodologia. Os trabalhos escritos eram disponibilizados online, num espaço 

próprio e denominado por “Cais da Escrita”.  

Relativamente ao domínio da escrita, este foi o ano pioneiro no processo adotado em relação ao 

melhoramento coletivo de textos. Estudado está que levar os alunos a ler, refletir com eles na dificuldade de 

construção do texto, promovendo a correção e a reescrita, dirimem a resistência inicial à árdua tarefa de 

escrita. Ao conhecer a natureza do erro, o professor poderá/deverá estabelecer novas orientações na sua 

prática e, claro, só quando o aluno toma consciência do seu erro e reflete sobre ele, seja através da releitura, 

seja pela revisão, tenderá a eliminá-lo. Por outro lado, objetiva-se, por parte do professor, a adoção de uma 

atitude positiva, salientando sempre algo de bom no texto produzido, no estilo, na construção, na personagem, 

no respeito pela tarefa, evidenciando uma visão diferente perante o erro, pois tal como advoga Kavian (2010), 

“[…] Qui peut dire qu’un texte est bon abouti…? L’animateur doit mener chaque participant vers le meilleur de 

ce qu’il peut faire, quels que soient son niveau et ses possibilites […]” (p. 41). 

A obra de leitura orientada (Ulisses, de Maria Alberta Menéres) constituiu um  momento único de 

reflexão e de aprendizagem. Mais uma vez, os alunos revelaram grande interesse pela leitura extensiva da 

obra, privilegiando-se o fomento de relações afetivas com a leitura. A ansiedade que se instalava para 

principiar a leitura integral em contexto sala de aula era contagiante, sendo que a motivação ia crescendo a 

cada aula que passava, era interessante observar os próprios movimentos que faziam nos seus lugares, 

encarando a tarefa com a seriedade que lhe é própria e ânimo no olhar. Comprovava, uma vez mais, os 

predicados conferidos ao texto literário que, para além de produzir conhecimento, promoviam acrescento de 

motivação leitora.  
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No âmbito da leitura autónoma/recreativa, promovi, semanalmente, uma aula destinada à 

apresentação individual de uma obra à escolha, “5 minutos com…”, por forma a trabalhar os objetivos 

constantes no Plano Nacional de Leitura e nas orientações emanadas pelo Ministério da Educação. Esta 

apresentação era devidamente calendarizada no início de cada período; era estimulante apreciar o dinamismo 

e a responsabilidade que imprimiam nesta tarefa, assim como testemunhar a atenção dos colegas que 

assistiam à apresentação, colocando muitas questões objetivas e pertinentes aos colegas que haviam 

apresentado a obra escolhida.  

 O recurso às TIC, quer pela professora, quer pelos alunos, enriqueceram o trabalho e o estudo 

realizado. Na mesma linha de pensamento de Silva (2003), cedo percebi que: 

 

[…] A leitura literária praticada na escola precisa se adaptar rapidamente ao dinamismo 
do mundo digital. Usada como instrumento para a leitura crítica do mundo, a obra 
literária tem importância capital quando, como numa espécie de jogo, simula os 
conflitos da realidade e convida o leitor aos desafios da leitura. […] (p. 519). 

 

A prática letiva, mais especificamente da Literatura inserida nas aulas da disciplina de Português, tem 

vindo a obedecer a um grau mais ou menos concreto de obrigatoriedade no que diz respeito às obras a 

selecionar, visto não dispormos, nesta altura, de um cânone literário que garantisse uma uniformização a nível 

nacional. Quanto às metodologias, as mesmas não estavam confinadas a uma metodologia de ensino de textos 

literários, conferindo-me alguma liberdade para introduzir métodos diferentes, na medida em que o 

compêndio Programas de Português do Ensino Básico introduzia alterações significativas relativamente ao 

Currículo Nacional, procurando dar maior liberdade e mobilidade pedagógica ao professor, para além de 

adotar os termos introduzidos pelo Dicionário Terminológico nas listas de conteúdos de todas as competências. 

Nesta altura, no âmbito da leitura orientada, nós, profissionais, continuávamos a descurar a leitura integral de 

um maior número de obras literárias, para além de um parco investimento no âmbito da leitura 

autónoma/recreativa (muitas vezes confinada ao preenchimento de um guião, relegando, para segundo plano, 

a partilha das leituras com os colegas). Hoje percebo as implicações de tais práxis, insuficientes quando tanto 

se objetiva a criação de leitores competentes, críticos e autónomos. A verdade é que, neste caso, a quantidade 

é o caminho para a qualidade, sendo que só se aprende a ler, lendo.  

Estava em falta a criação de Listas contemplando títulos de obras significativas, com caráter de 

obrigatoriedade; o que veio finalmente a acontecer, pouco depois, com o referencial Programa e Metas 

Curriculares de Português do Ensino Básico. Estávamos, então, a um passo de assistir a grandes alterações 

institucionais que objetivariam olhar para o ensino do Português de uma outra maneira, sobretudo para o 

papel conferido à leitura literária que, durante alguns anos, se havia diluído e descaracterizado, 

nomeadamente pelo apagamento de alguns clássicos da Literatura e pelas metodologias pouco sustentáveis 
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no âmbito da leitura orientada e autónoma/recreativa, descurando a leitura integral de um maior número de 

obras literárias. 

Uma vez mais, participei, conscientemente, na articulação da planificação conjunta com os pares. Foi 

importante a colaboração com os meus colegas de grupo na partilha de material e saberes para o processo 

ensino-aprendizagem, atendendo a que nos encontrávamos a trabalhar, pela primeira vez, com os novos 

programas de Português e com um novo manual, o que provocou alguns ajustes no sentido de adequar os 

conteúdos a lecionar à real situação pedagógica dos discentes, que apresentavam variadas dificuldades em 

relação a saberes de referência necessários à aquisição de novos conteúdos.  

No ano letivo de 2009/2010 decorreram ações de formação de professores no âmbito dos Novos 

Programas de Língua Portuguesa do Ensino Básico, a que eu, por motivos lógicos, assisti, prevendo-se a sua 

aplicação nos anos letivos seguintes, sem perder de vista nem as competências da aprendizagem, nem a 

essência da mensagem literária.  

Foi um ano bastante produtivo, rico em atividades destinadas às efemérides, visitas de estudo, festas 

de final de período e de ano. 
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2.9 - Ano letivo de 2012/13 - Agrupamento de Escolas Dr. António Augusto Louro, Setúbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste ano letivo, fiquei colocada no Agrupamento de Escolas Dr. António Augusto Louro, pertencente 

ao concelho de Seixal, distrito de Setúbal. A fisionomia urbana do Concelho foi definitivamente marcada pela 

presença do rio Tejo, com a construção de moinhos de maré, estaleiros navais e de atividades ligadas à pesca, 

absorvendo muita mão-de-obra local.  

O contrato de substituição teve início a 27 de março e terminou a 28 de agosto do mesmo ano civil, 

compreendendo, apenas, o último período de aulas. 

O horário atribuído era composto por 17 horas letivas, lecionando, apenas, Português. Tinha a meu 

cargo duas turmas do 5.º ano de escolaridade, com vinte e sete e vinte e oito alunos, respetivamente, sendo 

que em ambas existiam alunos que beneficiavam de Apoio Pedagógico Personalizado, de acordo com o 

Decreto-Lei 3 de 2008; e ainda uma turma do 7.º ano de escolaridade, com vinte e seis alunos, com dois alunos 

ao abrangido pelo Decreto-Lei 3 de 2008, Apoio Pedagógico Personalizado e um com Currículo Específico 

Individual. Mais uma vez, não se respeitava o estipulado pelo Decreto-Lei 3 de 2008 em relação ao número 

máximo de alunos por turma. O restante tempo, não letivo, era ocupado com Apoio Pedagógico Acrescido a 

alunos do 5.º ano de escolaridade.  

O Agrupamento era antigo e encontrava-se em mau estado de conservação, havia muito lixo no chão 

e poucos espaços verdes. Poucas salas dispunham de computador, e muitos não funcionavam. Mais uma vez 

me encontrava numa realidade como muitas outras, com uma imagem pouco apetecível ao desenvolvimento 

pleno das aprendizagens. Por outro lado, era um grupo docente com muitas fragilidades relacionais, havia 

muita tensão no ar, era impossível ficar indiferente.  

A escola absorvia muitos alunos de etnia cigana, atendendo à proximidade em que se encontrava de 

bairros e acampamentos povoados por estes grupos. Na sua maioria, eram pouco recetivos em aceitar as 

normas impostas pelo Regulamento Interno, faltavam com muita frequência, ainda que permanecessem no 

recinto escolar com o objetivo de usufruir da refeição diária. Quando eram solicitados para se deslocarem às 

Imagem 9 – Escola Básica 2.3 Dr. António Augusto Louro 
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salas de aula, faziam-no completamente contrariados, levando essa frustração para dentro da sala de aula, 

inviabilizando o normal decorrer das mesmas.  

Apesar das demais contrariedades supracitadas, era meu objetivo contribuir para os objetivos e 

metas fixadas no Projeto Educativo do Agrupamento, como havia sido até aqui. Em relação às turmas do 5.º 

ano de escolaridade, era minha preocupação terminar o programa, até porque muitos dos conteúdos 

gramaticais não haviam sido, ainda, abordados. No âmbito do PNL, como forma de promover a Educação 

Literária, houve tempo para dinamizar, juntamente com a Coordenadora da Biblioteca, os Projetos “Histórias 

com Chapéu” e “Dormir + para ler melhor”, de acordo com os objetivos mínimos apresentados no referencial 

das MC (anexo 5). O primeiro Projeto prendia-se com a deslocação de um Encarregado de Educação à sala de 

aula com o intuito de dramatizar a leitura de uma obra que implicasse, de alguma forma, a existência de um 

chapéu. Lembro-me de que, numa das salas, uma Encarregada de Educação, que lecionava, neste 

Agrupamento, a disciplina de História ao 3.º Ciclo do Ensino Básico, dramatizou A Lenda da Padeira de 

Aljubarrota, uma padeira com o nome de Brites de Almeida. Vinha bem caracterizada, foi bastante expressiva, 

ia pedindo a colaboração dos alunos que, num segundo, se transformavam nos castelhanos escondidos e eram 

palmeados com a sua imponente pá de forno. Foram momentos inauditos, repletos de bom humor. Em ambos 

os Projetos, aproveitei o facto para trabalhar a escrita criativa. 

Em relação ao 7.º ano de escolaridade, tinha em mãos o estudo das seguintes tipologias literárias: o 

texto dramático e o texto poético.  

Leandro, o Rei da Helíria, de Alice Vieira, constituiu o mote para o estudo do texto dramático. A 

exploração da obra foi feita seguindo as orientações do guião que constava do manual, desde a pesquisa 

biobibliográfica da autora, dos elementos paratextuais, passando pela caracterização física e psicológica das 

personagens, caracterização dos locais e ambientes em que decorria a ação; identificação de etapas nucleares 

de cada ato, etc. As diferentes cenas foram dramatizadas pelos alunos e, atendendo ao carácter humorista da 

peça, foi possível criar momentos de satisfação redobrada, pois, tal como defende Veloso (2005), “[…] O texto 

dramático existe para ser representado; a multiplicidade de linguagens nele presente recomendam-no para os 

alunos o fruírem com o prazer de fazer teatro […]” (p. 6). 

Para estudar o texto poético, propus-lhes apresentações individuais. Partindo da exploração formal 

e temática de poemas do manual, os alunos tiverem de escolher, de entre alguns autores sugeridos por mim, 

composições poéticas, e abordar algumas das temáticas mais importantes desse autor ao longo da análise das 

mesmas. Primeiramente, pretendia que analisassem a estrutura interna do poema, procedendo-se ao 

escrutínio dos assuntos e temáticas tratadas e à relação desse poema com a vida do escritor. Depois, examinar 

a unidade forma – conteúdo (a pontuação, a linguagem e o vocabulário utilizados). Finalmente, analisar a 

estrutura externa do poema, fazendo a análise formal dos versos e estrofes deste. Era uma proposta arrojada, 
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estava ciente disso, no entanto, entregaram-se divinamente a esta tarefa, trabalharam-na o melhor que 

conseguiram (consultando as demais fontes disponíveis) e revelou-se, para todos nós (alunos e professora), 

um momento bastante enriquecedor.  

Lembro que, do universo das turmas que faziam parte deste Agrupamento, tinha a sorte de trabalhar 

com turmas pouco ou nada problemáticas e com alunos empenhados, talvez por estar a substituir alguém que 

se havia reformado, um reconhecimento válido para quem já muita havia dado ao ensino. 

Finalmente, e pela primeira vez, tinha em mãos a exigente tarefa de corrigir Exames Nacionais de 6.º 

ano de escolaridade. Na altura, senti-me uma privilegiada por desempenhar esta tarefa, como se de um 

reconhecimento das minhas competências se tratasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Observação: Não disponho, atualmente, das planificações anuais/periódicas relativas ao ano letivo de 2012/13.  
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2.10 - Ano letivo de 2013/14 - Agrupamento de Escolas Elias Garcia, Setúbal 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Neste ano letivo, fiquei colocada no Agrupamento de Escolas Elias Garcia, com contrato de 

autonomia, situado na freguesia da Sobreda, pertencente ao concelho de Almada, distrito de Setúbal.  

O contrato de substituição teve início a 24 de novembro e terminou a 31 de agosto do ano letivo de 

2013/2014. O horário atribuído era composto por 22 horas letivas, lecionando Português a quatro turmas (uma 

do 5.º ano e três do 6.º ano), de acordo com as planificações anuais/periódicas para cada nível de ensino e 

respetivos critérios de avaliação (anexo 6).  

A turma do 5.º ano de escolaridade era composta por vinte e quatro alunos, sendo que dois deles se 

encontravam abrangidos pelo regime de Educação Especial (um apresentando Adequações Curriculares 

Individuais, art.º18, Decreto-Lei 3 de 2008 e um Currículo Específico Individual, de acordo com o mesmo 

Decreto-Lei); uma turma do 6.º ano era composta por vinte e cinco alunos (sendo que dois deles apresentavam 

orientações programáticas de Português Língua Não Materna, PLNM, com níveis distintos de proficiência 

linguística); uma terceira turma de 6.º ano, com vinte e quatro alunos (um deles apresentando orientações 

programáticas de Português Língua Não Materna, PLNM, e outro apresentando Adequações no Processo de 

Avaliação, de acordo com o art.º n.º20 do Decreto-Lei 3 de 2008); apenas uma turma, composta por vinte e 

cinco alunos, não apresentava alunos abrangidos pela Educação Especial. Os dois tempos da componente não 

letiva eram destinados ao Apoio Educativo. Por sua vez, era secretária de uma das turmas. 

Apesar de tamanha especificidade, foi meu intento, desde sempre, trabalhar com os meus alunos, 

levando-os a participarem ativamente, de acordo com os objetivos e metas fixados no Projeto Educativo do 

Agrupamento e consequente Plano Anual de Atividades.  

Para os alunos que apresentavam maiores dificuldades e/ou orientações programáticas de Português 

Língua Não Materna, PLNM, delineei, sempre que possível, atividades e estratégias específicas, tanto na sala 

de aula, como nas aulas de apoio educativo, adaptando/simplificando os elementos de avaliação. 

Imagem 10 – Escola Básica 2.3 Elias Garcia 
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No caso da aluna abrangida pelo Decreto-Lei 3 de 2008, Adequações Curriculares Individuais, foi 

desenvolvido um trabalho específico e adaptado às características da mesma; pois a mesma, no 5.º ano, ainda 

não sabia ler e apenas copiava frases simples. Face ao inesperado, tive de elaborar uma planificação com 

adequações curriculares individuais a um nível de 1.º e 2.º anos de escolaridade. Para que esta aluna tivesse o 

mínimo de acompanhamento possível, saliento a importância da coadjuvância em contexto sala de aula. 

Apesar dos esforços, esta aluna não conseguiu apresentar progressos, regredindo continuamente nas suas 

aprendizagens, pelo que, em Conselho de Turma, foi encaminhada para um Currículo Específico Individual. 

Este foi um ano crucial para mim, com muitas mais-valias alcançadas, em muito pela dinâmica criada 

com as restantes colegas na partilha de saberes e materiais. Importa referir que nos encontrávamos a 

implementar, pela primeira vez, com caráter obrigatório, as Metas Curriculares de Português ao 5.º ano de 

escolaridade. As Metas Curriculares estabeleciam os objetivos fundamentais necessários em cada ano e em 

cada domínio. “Português” é a atual designação da disciplina no Ensino Básico, como referido no Decreto-Lei 

n.º 139/2012, de 5 de julho. Aliás, a designação já estava presente no programa homologado em 2009: 

«Programa de Português do Ensino Básico». 

Segundo o Programa e Metas Curriculares do Ensino Básico, homologados a 3 de agosto de 2012 

(Despacho n.º 5306/2012), elaboradas no âmbito da Revisão da Estrutura Curricular, consignada no Decreto-

Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, tinham como propósito: 

 

[…]  melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem através de uma cultura de rigor e 
de excelência desde o Ensino Básico. (…) O Programa define os conteúdos por ano de 
escolaridade e apresenta uma ordenação sequencial e hierárquica para os nove anos do 
Ensino Básico. As Metas Curriculares definem, ano a ano, os objetivos a atingir, com 
referência explícita aos conhecimentos e às capacidades a adquirir e desenvolver pelos 
alunos, estabelecendo os descritores de desempenho que permitem avaliar a consecução 
dos objetivos. Programa e correspondentes Metas Curriculares estruturam-se em quatro 
domínios de referência no 1.º e no 2.º Ciclo (Oralidade, Leitura e Escrita, Educação Literária, 
Gramática) e cinco no 3.º Ciclo (os mesmos, mas com separação dos domínios da Leitura e 
da Escrita). Nas Metas Curriculares estão elencados objetivos e descritores de desempenho 
avaliáveis, permitindo que os professores se concentrem no que é essencial e ajudando a 
delinear as melhores estratégias de ensino. Os descritores de desempenho dos diferentes 
objetivos foram selecionados e elaborados no sentido de permitirem que cada um deles 
seja objeto de ensino explícito e formal.  […] (Buescu C. Helena, et al., 2015, p. 3). 

 

Sabendo o tamanho da empreitada, mal tive oportunidade, inscrevi-me para frequentar a Ação de 

Formação Contínua, com a designação “Metas Curriculares de Português: 2.ºciclo”, que teve lugar na FLUC 

(Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra). De assinalar que esta formação permitiu-me observar 

novas propostas didáticas, serviu-me de incentivo para as implementar e para experimentar novas 

metodologias. 
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Como fiquei colocada numa altura muito próxima do final do 1.º período, dei início à leitura de textos 

e obras destinadas ao domínio da Educação Literária no 2.º período, com o estudo da obra de Alves Redol, A 

Vida Mágica da Sementinha, uma obra emocionante, numa linguagem fascinante, que nos conta as aventuras 

desta personagem, envolvida de um lirismo que encantou este grupo de alunos do 5.º ano, dando-lhes a 

conhecer uma forma de vida diferente, mas tão parecida com a deles. A leitura passou por uma breve pesquisa 

biobibliográfica do autor, análise dos elementos paratextuais, exploração e compreensão da obra. O guião de 

leitura permitia, ainda, a contextualização temporal e espacial; a localização da ação; perceber relações entre 

personagens e entre acontecimentos; fazer inferências; estabelecer relações intertextuais: semelhanças e 

contrastes; sentidos da linguagem figurada; identificar recursos expressivos e explicitar a sua aplicabilidade; 

culminando num trabalho de expressão plástica de excelência que pode ser consultado no endereço 

eletrónico¹. Esta atividade pressupôs a leitura como o centro de interesse, revelando-se uma potencial 

alavanca motivadora de outras leituras. 

No 3.º período, lecionei mais uma obra de caráter obrigatória, agora entrando no fantástico mundo 

da poesia com Manuel António Pina, com O Pássaro da Cabeça. Livro excelente, com textos poéticos muito 

próximos dos poemas líricos, mas perfeitamente recomendável para os alunos da faixa etária a que se destina. 

Estre livro está muito bem escrito, porque reúne diversos poemas infantis, fáceis de ler e agradáveis, sendo 

acompanhados de magníficas ilustrações. 

Todo um guião de leitura foi elaborado por nós, visto que o manual não contemplava o estudo desta 

obra, tendo em conta os domínios e os conteúdos previstos nas Metas para este tipo de texto. Após o estudo 

da obra, os alunos tiveram de apresentar a sua opinião sobre este livro, justificando-a com exemplos concretos.  

Estimulei a leitura expressiva com a declamação de poemas (de modo que essa leitura 

proporcionasse aos colegas um momento agradável e os ajudasse a perceber bem o sentido do poema). 

Parafraseando Veloso, (2005) “[…] A poesia, seja ela pertença do património tradicional, seja da 

autoria de poetas, não pode estar arredada do espaço escolar. (…) há que vivê-la e dá-la a viver, não para 

velhos exercícios de recitação, mas para ser desvendada […]” (p. 6). Todas as atividades lúdicas de animação 

da leitura foram desenvolvidas pelos próprios alunos e decorrerem como prolongamento da própria leitura e 

sempre em interação com esta, visando reforçar o seu sentimento positivo relativamente à mesma e 

aprofundamento da compreensão leitora. 

 

 

 

_________________________________________ 

¹ https://www.youtube.com/watch?v=VyK-BNisfNk.  

https://www.youtube.com/watch?v=VyK-BNisfNk
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Os alunos demonstraram bastante interesse e empenho pela atividade, revelando compreensão 

leitora e capacidade inferencial, na medida em que provaram ser capazes de ler o texto literário, fruindo da 

sua beleza estética, procurando retirar dele os sentidos possíveis, expressando sentimentos e pontos de vista 

provocados pela leitura do texto literário num crescendo de autonomia e motivação.  

Com o estudo destas obras, tal como as demais, o plano da realidade foi apropriado e transgredido 

pelo plano do imaginário; os alunos entregaram-se à reflexão, interpretaram o texto literário e lidaram com os 

níveis de significação das suas palavras no devido contexto. 

Ainda no domínio da Educação Literária, prossegui com o estudo de outros géneros literários eleitos, 

como fábulas, lendas, contos, objetivando levar os alunos a construir e a consolidar a sua capacidade leitora. 

Em relação aos sextos anos de escolaridade, encontrava-me num momento de transição, sem 

obrigatoriedade de implementação das Metas Curriculares, ainda que o Exame Nacional implicasse, apenas, 

os conteúdos gramaticais que as mesmas definiam. Foi minha preocupação trabalhar e concluir, da melhor 

forma possível, todos os conteúdos do Programa. Cada vez mais consciente da importância da leitura integral 

de textos literários, e sabendo que não podia relegar conteúdos em prol de um exame que se avizinhava, 

procedi à leitura de duas obras no âmbito da leitura orientada (As Viagens de Gulliver, de Luísa Ducla Soares e 

As Naus de Verde Pinho, de Manuel Alegre) e criei momentos de leitura autónoma/recreativa, espaço 

destinado à apresentação de obras escolhidas pelos alunos, de acordo com as orientações e sugestões do PNL 

e dos gostos dos meus alunos.  

Os alunos revelaram bastante interesse pelas atividades que envolviam leitura literária, 

demonstrando capacidade inferencial e um perspicaz sentido crítico. Esta proximidade que estabeleci com 

textos de características específicas e, por sua vez, com uma maior densificação temática, permitiu a 

desenvoltura do discurso crítico dos meus educandos, a partir do reconhecimento das singularidades estéticas 

do fazer literário. Esta evolução refletia-se na própria opinião crítica das obras lidas, exploradas e apresentadas 

no âmbito da leitura orientada e autónoma/recreativa e, posteriormente, nos resultados alcançados nos 

domínios da Leitura, da Escrita e da Educação Literária dos exames nacionais, com reflexos positivos na 

avaliação externa. 

Este ano, fui novamente selecionada para corrigir os exames nacionais do 6.ºano, tarefa que 

desenvolvi com satisfação. 

De acordo com o Plano Anual de Atividades, destaco o meu envolvimento nas seguintes 

atividades/projetos: projeto “Eskrítica” (objetivando a produção escrita de um texto, subordinado a um tema 

pré-definido e a uma tipologia específica); concurso de gramática; concurso de leitura; exposição/atividades 

sobre os 40 anos do 25 de abril; exposição de trabalhos em sala de aula e biblioteca escolar; Projeto “Primavera 

Literária”, (com a produção/criação de textos/poemas). 
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2.11- Ano letivo de 2014/15 - Agrupamento de Escolas D. Pedro I, Porto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste ano letivo, fiquei colocada no Agrupamento de Escolas D. Pedro I, escola TEIP (Território 

Educativo de Intervenção Prioritária), situado na freguesia de Canidelo, pertencente ao concelho de Vila Nova 

de Gaia, distrito do Porto. Atendendo ao número significativo de pessoas em situações socialmente 

fragilizadas, a Junta de Freguesia de Canidelo tem como uma das suas principais preocupações e prioridades 

o apoio social à sua população mais carenciada. 

O contrato de substituição teve início a 24 de outubro e terminou a 31 de agosto do ano letivo de 

2014/2015. O horário atribuído era composto por 20 horas letivas, lecionando Português a uma turma do 5.º 

ano de escolaridade, de acordo com a planificação anual/periódica para este nível de ensino e respetivos 

critérios de avaliação (Anexo 7), e assessorias pedagógicas a alunos do 6.º ano de escolaridade. A turma do 5.º 

ano era constituída por vinte quatro alunos, sendo que um deles se encontrava abrangido pelo regime de 

educação especial, Decreto-Lei 3 de 2008, Adequações no Processo de Matrícula. Desempenhei, por sua vez, 

o cargo de Diretora de Turma dos referidos desta turma, cumprindo, com empenho e competência, as diversas 

tarefas inerentes a este cargo. Lecionei, à turma em questão, a disciplina de Português e Educação para a 

Cidadania. Esta turma apresentava características próprias (turma de nível), por forma a garantir a 

homogeneidade, compreendendo alunos com uma ou mais retenções ao longo do seu percurso académico, 

numa lógica de discriminação positiva. A restante carga letiva compreendia assessorias de nível a alunos do 

6.º ano de escolaridade. As duas horas da componente não letiva eram ocupadas à lecionação de Apoio ao 

Estudo (Retaguarda a Português) a alunos do 6.º ano de escolaridade. 

A criação de turmas de nível cria, a meu ver, expectativas relativamente ao sucesso dos estudantes, 

tanto neles próprios, como nos professores ou nas famílias. Aos níveis de conhecimento vêm, com muita 

facilidade, associados os níveis de comportamento e também a proveniência social. Discriminação e rotulação 

são consequências certas. Este ponto de vista tornou-se claro de acordo com o cargo que desempenhei com 

esta turma.  

Imagem 11 – Escola Básica 2.3 D. Pedro I 
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Enquanto professora de Português de uma turma de nível, adequei, ao longo do ano letivo, as 

estratégias às características dos alunos, procurando que superassem as suas dificuldades e desenvolvessem 

as suas aptidões não só académicas, como pessoais e sociais.  

Apesar dos condicionalismos que caracterizavam estes alunos, e sabendo que as dificuldades de 

leitura e de escrita comprometem todo um percurso escolar e académico e que estão na base do abandono e 

do insucesso escolares, procurei valorizar a leitura literária no seu meio (auxiliando-me dos textos do manual 

e das obras de leitura orientada para este nível: A Viúva e o Papagaio, de Virgínia Wolf; A vida Mágica da 

Sementinha, de Alves Redol e O Príncipe Nabo, de Ilse Losa), objetivando motivá-los para os hábitos de leitura, 

fazendo com que desejassem, progressivamente, explorar outros temas, outros livros, e ansiassem conhecer 

novas histórias que os conduzissem a universos desconhecidos.  Não foi uma tarefa fácil, a evolução, ainda que 

paulatina, revelou-se na sua forma de ser e de estar, participando cada vez mais ativamente, evidenciando um 

crescendo de sentido crítico e capacidade de compreensão sobre escritos cada vez mais complexos. O esforço 

e a persistência que desenvolviam eram o indício de uma gradual confiança nas suas capacidades leitoras.  

Foi desenvolvido, com este grupo de alunos, um trabalho deveras extenuante, trabalho este 

efetivamente reconhecido, na medida em que todos eles transitaram para o 6.º ano de escolaridade. Apraz-

me acrescentar que o ambiente descontraído e de disciplina, numa perspetiva assertiva, privilegiando relações 

interpessoais positivas, fazendo-me respeitar, começando por respeitar os alunos, em muito contribuíram para 

o sucesso alcançado a todos os níveis. Também uma boa preparação e planificação das aulas foram 

fundamentais, impedindo, desta forma, abrandamentos e “pontos mortos”. De igual forma, foi importante a 

assessoria recebida em contexto sala de aula por uma docente do grupo, proporcionando toda a sua ajuda 

possível, atendendo às necessidades dos alunos, às dificuldades reveladas num dado momento, aos seus 

interesses e aos estilos de aprendizagem.  

Enquanto Diretora de Turma, estive atenta às demais situações de indisciplina, procurei 

responsabilizar os alunos pelo ambiente criado em sala de aula, envolvendo, sobremaneira, os 

pais/Encarregados de Educação (ainda que estes últimos nem sempre cumprissem com as suas obrigações 

enquanto pais e educadores). Atendendo ao perfil dos alunos desta turma (tanto ao nível do aproveitamento, 

como do comportamento), com o qual fomos confrontados logo no início do ano, tornou-se importante o 

esforço coletivo e a articulação de todos os agentes implicados (Diretora de Turma, Direção sempre presente 

e consciente da problemática desta turma, professores Titulares e Assessores, Gabinete de Intervenção Social, 

professores Tutores, Serviço de Psicologia e Orientação, auxiliares). Nas aulas de Educação para a Cidadania, 

promovi espaços destinados à reflexão individual e coletiva, debates, assembleias de grupo, apresentações de 

trabalhos abordando temas atuais, por forma a desenvolver competências básicas de maturidade cívica 

pessoal e social. 
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Enquanto professora assessora, o trabalho realizado nas turmas contribuiu para dar resposta, de 

forma mais rápida, eficaz, personalizada e contingencial às necessidades imediatas dos alunos. Os alunos que 

beneficiaram desta assessoria pareciam estar mais dispostos à aprendizagem em contexto de sala de aula, com 

reflexos imediatos na participação. Todavia, nem todas as colegas de Português aceitaram bem a minha 

presença, como se de uma “intrusa” se tratasse, ainda que esta posição se fosse diluindo com o passar do 

tempo. 

Sempre deixei bem claro o teor das minhas intenções, os alunos eram, verdadeiramente, a minha 

preocupação e o meu propósito. A verdade é que colaborava com cinco colegas, com dinâmicas de trabalho 

bastante díspares, formas de ser e de estar que em muito se refletiam no grupo/turma. Nestes diferentes 

contextos, retirei alguns ensinamentos: não só metodologias profícuas, como modelos jamais a considerar; ou 

porque revelavam demasiada frieza (autoritarismo exacerbado), ou excesso de permissividade, aliada a 

alguma falta de competência académica e, por vezes, científica. Face ao exposto, e apesar de ciente das 

consequências vantajosas deste projeto, não me senti confortável neste papel.  
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2.12- Ano letivo de 2016/17 - Agrupamento de Escolas Dr. José Domingues dos Santos 

 

 

 

 

 

 

 

No presente ano letivo, fiquei colocada no Agrupamento de Escolas Dr. José Domingues dos Santos, 

situado na freguesia de Lavra, concelho de Matosinhos. É constituído pela escola-sede, as Escolas Básicas de 

Agudela, Cabanelas e Praia de Angeiras e o Jardim de Infância de Praia de Angeiras. De uma forma geral, dispõe 

de condições de segurança, habitabilidade e conforto, mercê das requalificações realizadas pela Câmara 

Municipal de Matosinhos, bem como de algumas obras de manutenção realizadas pela junta de freguesia e 

associações de pais. O Agrupamento celebrou contrato de autonomia com o Ministério da Educação e Ciência 

em outubro de 2013. No que respeita às tecnologias de informação e comunicação, cerca de 81% dos alunos 

possuem computador e acesso à internet em casa. Os indicadores relativos à formação dos pais dos alunos 

permitem verificar que 19% têm formação superior e 42,3% formação secundária e superior. Quanto à 

ocupação profissional, 31% dos pais dos alunos exercem atividades profissionais de nível superior e 

intermédio. 

Relativamente ao meu contrato de substituição, este teve início a 22 de setembro e terminará a 31 

de agosto do ano letivo de 2016/2017. O horário atribuído é composto por 18 horas letivas, lecionando 

Português a três turmas do 6.º ano de escolaridade, de acordo com a planificação anual/periódica e respetivos 

critérios de avaliação (anexo 8). 

Sendo este um ano crucial para mim, na medida em que me encontrava a desenvolver o presente 

relatório, decidi aplicar os conhecimentos obtidos não só durante a desenvoltura deste trabalho, como da 

própria experiência profissional adquirida ao longo destes anos. 

Ressalvo a importância que o referencial –  Metas Curriculares do Ensino Básico – têm tido no meu 

processo ensino-aprendizagem, pois a explicitação dos objetivos e descritores de desempenho¹ avaliáveis, por 

ano de escolaridade, a dinâmica do desenvolvimento curricular, a explicitação da avaliação, têm-me permitido 

a desenvoltura de um trabalho consubstancial, concentrando-me no que é essencial. 

__________________________________ 

¹O descritor de desempenho consiste num enunciado preciso e objetivo, por meio do qual se refere o que se espera que o aluno seja capaz de 

fazer no final do ano letivo. (ME, 2015). 

Imagem 12 – Escola Básica 2.3 Dr. José Domingues dos Santos 
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Tenho potenciado, assim, o contacto com textos literários na sua forma integral no âmbito da leitura 

orientada (beneficiando as leituras funcional e analítica e crítica), seguindo as sugestões da lista disponibilizada 

pelas Metas Curriculares de Português para o Ensino Básico; assim como da leitura autónoma/recreativa 

(fomentando a descoberta do prazer da leitura – ler por prazer). 

De acordo com a leitura orientada optei, durante este segundo período, pela leitura da obra de Alice 

Vieira, Chocolate à chuva, desenvolvendo a leitura e a compreensão da obra de acordo com a planificação 

apresentada (anexo 9).  

Esta escolha teve que ver, sobretudo, com as características, objetivos, interesses e necessidades 

específicas dos alunos das minhas turmas, cujo tema central – O divórcio – se aproximava, em muito, às suas 

vivências; desta forma assegurava, com toda a certeza, a adesão e o progresso dos meus alunos. Mais uma 

vez, os objetivos do domínio da Educação Literária foram sobejamente cumpridos, nomeadamente no âmbito 

da leitura e escrita para fruição estética [ponto 20.3 das Metas Curriculares – EL6], na medida em despertou 

os sentimentos dos meus leitores, como a raiva, a tristeza, a alegria, a aceitação e a compreensão, levando-os 

a verbalizar as suas angústias e medos. Corroboro, assim, que “[…] A leitura tem implicações cognitivas e 

afetivas e em contexto escolar a experiência pessoal de leitura é, quase sempre, colocada em comum no grupo-

turma. […]” (Silva et al. 2011: 13).  

Na tabela que se segue, são partilhadas as opiniões dos alunos de acordo com a leitura da obra 

supracitada. Como tal, no domínio da leitura e da escrita, objetivava-se a avaliação crítica de textos através 

da expressão de uma opinião crítica a respeito de ações das personagens ou de outras informações que 

pudessem ser objeto de juízos de valor e de apreciações críticas sobre o escrito literário [ponto 10.1 e 10.2 

das Metas Curriculares – LE6]:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 13 – Momento de leitura expressiva da obra de Alice Vieira, Chocolate à chuva. 
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“Eu adorei esta obra de Alice Vieira. O tema central do terceiro volume desta história é o divórcio dos pais da Rita, 

amiga muito chegada de Mariana. Mariana é e personagem principal desta coleção, que é uma adolescente muito 

amiga do seu amigo, criativa e sonhadora.” (A, 6.º ano) 

“Na minha opinião, esta obra é fascinante porque enquadra-se muito ao nosso dia-a-dia, gosto muito da ideia desta 

obra pertencer a uma trilogia.” (B, 6.º ano) 

“É adequada para a minha idade e acho que com este livro evoluímos muito.” (C, 6.º ano) 

“Eu aconselho a leitura desta obra porque, certamente, ajudará muitas pessoas a conseguirem ajudar os amigos, a 

família, ou mesmo ajudar-se propriamente, pois deve ser complicado estar numa situação destas.” (D, 6.º ano) 

“Eu e todos os meus colegas podíamos aconselhar esta obra a todos nós pois, através da evolução da Mariana, 

podemos refletir na nossa própria evolução.” (E, 6.º ano) 

“Eu aconselho este livro porque é muito bonito e adequado à nossa idade.” (F, 6.º ano) 

“Quando somos adolescentes ficamos estranhos e mudamos imenso, esta obra faz-nos refletir nesses aspetos.” (G, 6.º 

ano) 

“Esta obra é adequada a nós, adolescentes, para percebermos melhor o nosso crescimento e algumas formas de vida; 

mas também para adultos, para compreenderem melhor os seus filhos.” (H, 6.º ano) 

“Esta história é muito interessante e eu gostava que todos os meus colegas a pudessem ler e sentir o que eu senti.” (I, 

6.º ano) 

“Esta obra leva-nos numa aventura com Mariana, em plena adolescência.” (J, 6.º ano) 

“É uma maneira fascinante de acompanhar o crescimento de uma adolescente, pois retrata muito bem os problemas 

do quotidiano; aconselho-a aos meus amigos porque é uma obra muito bonita e demonstra que «o sonho comanda a 

vida»” (A, 6.º ano) 

“Eu adorei esta obra e vou ler de novo quando puder.” (K, 6.º ano) 

“Aconselho aos meus colegas este livro porque é uma aventura, a aventura de crescer.” (L, 6.º ano) 

“É uma história gira, bem estruturada, bonita e emocionante; aconselho esta obra aos meus colegas.” (M, 6.º ano) 

“Chocolate à chuva, de Alice Vieira, é uma obra cativante que representa a realidade que muitos jovens vivem.” (N, 6.º 

ano) 

“Esta obra é fascinante porque compreende-se como uma adolescente se comporta ao longo da vida e como vai 

crescendo psicologicamente. Eu aconselho este livro aos meus colegas, pois com ele percebemos que a separação não 

é o fim do mundo.” (O, 6.º ano) 

“Eu aconselho os meus colegas a lerem esta obra de Alice Vieira, visto que atrai uma pessoa como se fosse uma cana 

de pesca a atrair um peixe com um anzol, é uma obra fascinante.” (P, 6.º ano) 

“Adorei o livro de Alice Vieira, pois para além de ser fascinante e divertido, retrata acontecimentos reais e sérios. 

Mariana é uma rapariga curiosa, observadora, engraçada e pronta a ajudar. Adorei as personagens desta obra pela sua 

originalidade e simplicidade.” (Q, 6.º ano) 

“Este livro ajuda a acompanhar o crescimento de uma adolescente, pois ensina como agir em situações delicadas e 

como ser uma boa amiga.” (R, 6.º ano) 

“Pessoalmente, eu adorei ler Chocolate à chuva, pois é uma obra interessante que nos faz crescer psicologicamente. 

Eu aconselho-a aos meus amigos, pois faz-nos repensar em alguns momentos do dia-a-dia.” (S, 6.º ano)  

 

Tabela 3 – Leitura Orientada –  Avaliação crítica dos alunos sobre a leitura da obra de Alice Vieira, Chocolate à chuva 
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Relativamente à leitura autónoma/recreativa, tenho otimizado a leitura de obras na sua versão 

integral, uma por período, sugerindo escolhas mediante procedimentos definidos pelo PNL, nomeadamente 

valorizando os livros que alimentem substantivamente a imaginação, recusando o que é infantilizante e 

examinando se a temática da obra a escolher facilita uma compreensão projetiva do leitor.  

Este período letivo não foi exceção, os meus alunos desenvolveram, à semelhança do que já haviam 

feito no primeiro período, a leitura autónoma/recreativa, objetivando, no âmbito do domínio da Educação 

Literária das Metas Curriculares – EL6, a leitura e a interpretação de textos literários e a leitura e escrita para 

fruição estética, conforme planificação (anexo 10). 

Feita a escolha cada aluno, individualmente, procedeu à sua leitura autónoma e ao preenchimento 

da respetiva ficha de leitura recreativa (anexo 11), na qual estavam contempladas as indicações bibliográficas, 

a localização da ação, referência às personagens da história, o resumo, o aconselhamento ou não da obra aos 

colegas e a ilustração de uma passagem.  

De acordo com a ficha de leitura recreativa disponibilizada aos alunos, apresento a seguinte tabela 

com algumas sugestões de leitura durante este período, e em que medida é que a aconselhavam aos restantes 

colegas:  

 

Título da obra, autora e 
aconselhamento… 

Passagem e ilustração 
 
 

 
A árvore; Sophia de Mello Breyner 
Andersen 
 

 
 
 
Aconselho-a aos meus colegas porque 
simboliza a importância da natureza. 
Este conto prima o culto da Natureza, 
o respeito pelos mais velhos, a 
cordialidade entre as pessoas. É um 
conto curto, que se lê rapidamente e 
com muito gosto, como só as coisas 
simples conseguem ser. 
 
 
 
 
 
 
 

“– Temos de fazer com este mastro alguma coisa que nos 
lembre a nossa árvore antiga e a nossa barca… Depois de 
muito pensar resolveram fazer uma biwa, que é uma espécie 
de guitarra.” (p.19)  
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Robinson Crusoé; Daniel Defoe 
 
 

“ – Porque tu não zangado com Sexta-feira? Se amo ir, Sexta-
feira ir. Se amo não ir, Sexta-feira não ir. E indo buscar um 
machado, exclamou : 
 – Tu matar Sexta-feira! Não mandar embora!” (p.83) 
 
 
 

 
 
 
Aconselho-a aos meus colegas porque 
nos ensina a lutar pelos nossos 
sonhos, mesmo que tenhamos de 
recomeçar do nada, tal como 
Robinson fez. 

 
 
 
Cinco tempos, quatro intervalos; Ana 
Saldanha 
 
 

 
Aconselho-a aos meus colegas porque 
é muito engraçado, divertido e a 
narradora é da nossa idade e encaixa-
se nos nossos dias. 

O leão, a feiticeira e o guarda-roupa – 
crónicas de Nárnia; C. S. Lewis 
 

 
 
 
Aconselho-a aos meus colegas porque 
é uma excelente aventura, desperta a 
nossa curiosidade e o gosto pela 
leitura. 

“Despejou a água do balde e os gatos recém-nascidos, aos 
encontrões, tentaram trepar pelas paredes de plástico, 
escorregadias, mas caíam de costas.” (p.33)  
 

“E no momento seguinte saíram de rompante pela porta de 
um guarda-roupa para uma sala vazia, e já não eram reis e 
rainhas, mas apenas Peter, Susan, Edmundo e Lucy.” (p.132)  
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O rapaz do pijama às riscas; John 
Boyne 
 

“Depois, a sala ficou muito escura e, apesar da confusão que se 
seguiu, Bruno apercebeu-se de que ainda estava a apertar na 
sua a mão de Samuel e que nada neste mundo conseguiria 
convencê-lo a largá-la.” (p.174) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aconselho-a aos meus colegas porque 
chama a atenção para a intolerância e 
falta de respeito pelos outros, a 
construção de muros, coisas que 
aconteceram na segunda guerra 
mundial e que não deveriam repetir-
se, mas que hoje em dia parece voltar 
a ser atual. 
 
 
 
 

O rapaz e o Robô; Luísa Ducla Soares 
 
 

 
 
Aconselho-a aos meus colegas porque 
nos ensina a fazer as nossas 
obrigações, não os outros. 
 
 
 
 
 

Aventuras da Engrácia; Maria Alberta 
Menéres 
 
 
 

 
 
Aconselho-a aos meus colegas porque 
é uma obra interessante e bastante 
divertida. 
 
 
 
 
 
 

“E se alguém e os pais, os amigos, os professores da escola 
descobrissem que ao longo de quase um ano se fizera 
substituir pelo robô…” (p.78)  
 

“Uma misteriosa porta pequeníssima e transparente lhe dava 
acesso, quase enterrada no chão. Mas o pior é que a porta 
estava fechada.” (p.33)  
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A dupla terrível ainda pior 2; Mac 
Bernett e Jory John 
 
 

“ – O seu pai é um diretor horrível. Acabou com a alegria na 
escola. 
Barkin pareceu pesaroso. 
– Mas a escola devia ser um local de alegria!” ((p.201) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aconselho-a aos meus colegas porque 
é muito interessante e prova que as 
partidas e a alegria também são coisas 
importantes na escola. 

Tabela 4 – Sugestões apresentadas no âmbito da leitura autónoma/recreativa 

 

Aos alunos foi disponibilizado, no início do ano, um guião de apresentação oral (anexo 12). Na mesma 

linha de pensamento da autora, “[…] o circuito do livro deve ser considerado uma estratégia válida; o aluno, 

depois de ler, deverá apresentar a sua leitura à turma, possibilitando a troca de livros entre os estudantes. 

[…]” (Gaignoux, 2014, p.  500).  

 Como tal, e devidamente calendarizada, seguiu-se a apresentação oral das leituras aos colegas, 

mediante orientação pré-definida no guião de apresentação. A Oralidade e a Educação Literária eram os 

domínios de referência, objetivando-se a produção de textos orais com diferentes finalidades e com 

coerência, através da planificação de um discurso oral, (pontos 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 das Metas Curriculares – O6) 

definindo alguns tópicos de suporte a essa comunicação e hierarquizando a informação essencial (guião de 

apresentação); breve apresentação oral (máximo de 5 minutos), com recurso eventual a tecnologias de 

informação, captação de audiências (com adequação de movimentos, gestos e expressão facial, do tom de 

voz, das pausas, da entoação e do ritmo), respeitando os princípios de cortesia e de cooperação no plano da 

interação verbal, expressando, por sua vez, ideias, sentimentos, pontos de vista provocados pela leitura do 

texto literário no âmbito da leitura e escrita para fruição estética (ponto 20.3 das Metas Curriculares – EL6), 

e em que medida é que a aconselhavam aos colegas (automatizando o discurso argumentativo). 

Eis alguns desses momentos protagonizados por estes pequenos grandes leitores: 

 



A importância do contacto escolar com a Literatura como motivação para a leitura -  Relatório sobre a Atividade Profissional 
________________________________ 

 

  

81 
 

 

Tabela 5 – Imagens representativas de alunos apresentando e dramatizando as suas leituras no âmbito da leitura 
autónoma/recreativa 
 

Comprovo que estas atividades têm contribuído, largamente, para a criação de hábitos de leitura. No 

final de cada período, alguns alunos questionavam-me se, por ventura, voltaríamos a realizar a leitura 

autónoma/recreativa. Respondendo afirmativamente, verbalizavam um apreciável “Yes”, com as mãos 

projetadas no ar e punhos fechados, “Professora, já sei que livro ler!” (continuavam, com um sublime sorriso 

a acompanhar). 

Face às vantagens comprovadas pela aproximação dos alunos ao escrito literário, justifica-se 

desenvolver, de forma sistemática, atividades no sentido de ampliar as suas competências leitoras, não só por 

via do manual escolar, como através do incentivo à leitura de obras no âmbito da leitura orientada e 

autónoma/recreativa. Estudado está que quanto mais conhecimento textual o leitor tiver, mais fácil será a sua 

compreensão, e a verdade é que as capacidades inferenciais, reflexivas e críticas verificadas são efetivas 

evidências da relevância da Literatura e da leitura literária quando devidamente praticada em contexto escolar.  

   

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



A importância do contacto escolar com a Literatura como motivação para a leitura -  Relatório sobre a Atividade Profissional 
________________________________ 

 

  

82 
 

Esta partilha de conhecimentos e da construção conjunta dos sentidos do texto literário, pela 

natureza da própria linguagem plurissignificativa, fornecendo os instrumentos necessários para conhecer e 

articular com proficiência o mundo feito linguagem, têm levado, assim, os meus alunos a tirarem partido dos 

predicados conferidos ao texto literário, desencadeando as suas emoções, ativando o intelecto, trazendo e 

produzindo conhecimento (uma vez constitui um elo privilegiado entre o homem e o mundo), promovendo, 

por sua vez, o tão desejável acrescento de motivação leitora.  

“Que texto tão lindo, professora, vou ler de novo!”; comentários como este deixam-nos, 

evidentemente, satisfeitos, saber fruir da beleza literária e, por conseguinte, conseguir compreendê-la, é, 

deveras, gratificante. Só um leitor fluente, afeto com a leitura, consegue ter essa sensibilidade e esse sentido 

estético desenvolvidos.  

Os seus testemunhos e dos próprios pais/encarregados de educação são prova de que estão 

desenvolvendo atitudes afetivas e emocionais face ao livro e à leitura. Alguns dos meus alunos têm-me 

confidenciado que, anteriormente, alguns livros, depois de desembrulhados, permaneciam nas estantes, 

completamente inertes e esquecidos; o estímulo para a leitura autónoma/recreativa fê-los tomá-los como 

ponto de partida para o objetivo da disciplina e para futuras leituras, fazendo com que desejassem, 

progressivamente, ler outros livros. Também um testemunho de uma mãe fez-me perceber que trilho o 

caminho certo, na medida em que a própria se admirava de ver o seu filho ler, com gosto, algo que nunca antes 

tinha observado. Confrontado o aluno com as palavras da mãe, apenas riu, algo envergonhado, desviando o 

olhar, confirmando a sua veracidade; por sua vez, a minha alma também ria com ele, mas de orgulho e de 

sensação de dever cumprido. 

Ainda relativamente à Literatura sobre a motivação para a leitura, o uso das Novas Tecnologias tem-

me permitido relacionar a Literatura com outras formas de ficção, como, por exemplo, com o cinema (ex.: 

Filme Alice no país das maravilhas, pela Walt Disney, com o clássico da Literatura britânica do Séc. XIX – de 

Lewis Carroll, As aventuras de Alice no país das maravilhas); relacionar a Literatura com a pintura ou escultura 

(ex.: observação de elementos comuns a todas as imagens representadas da personagem Dom Quixote de La 

Mancha, semelhanças e contrastes com as referências apontadas em excertos da obra de Rosa Durán Navarro, 

Dom Quixote contado às crianças); comparar e confrontar versões de textos e explanar diferenças ao nível 

do conteúdo e da forma, nomeadamente identificar os contextos em que o texto se reporta, designadamente 

os diferentes contextos históricos e a representação de mundos imaginários - a Literatura, como produto 

cultural, é o meio de transmissão cultural e histórico - (ex. “Nau Catrineta”, in Almeida Garrett, Romanceiro, 

com a audição do “Romancinho triste de um neto da nau Catrineta” de Maria Alberta Menéres e com excertos 

de Manuel Alegre, retirados da obra As Naus de Verde Pinho); projetar partes da obra em estudo (ex.: pôr em 

relação duas informações para inferir delas uma terceira; abordagem interdisciplinar capaz de revelar ao aluno 
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o diálogo entre as características estéticas do texto e as motivações históricas, sociais, políticas, e psicológicas 

que contribuam para a constituição da polissemia revelada no âmbito textual), ou simplesmente projetar a 

capa da obra, objetivando não só antecipar o assunto, mobilizando conhecimentos prévios com base em 

elementos paratextuais, como motivar para a leitura expressiva; organizar informação através das sugestões 

de atividades sugeridas pela plataforma digital, etc. 

Tal como afirmei na primeira parte deste trabalho, estes recursos não atenuam a centralidade que 

os textos literários assumem nas aulas, nas práticas de leitura, pelo contrário, exacerba-os na sua condição de 

testemunho cultural e social.  

Todas estas estratégias, explicitadas nos objetivos e consequentes descritores de desempenho dos 

três domínios de referência (Educação Literária, Leitura e Escrita e Oralidade) das Metas Curriculares, 

encontram-se plasmadas na minha sala de aula. Especificamente no âmbito da Educação Literária, através do 

critério de Intertextualidade, o trabalho desenvolvido tem permitido o contacto permanente do aluno com 

textos que alimentem e potenciem as suas capacidades interpretativas e reflexivas, pois só assim será possível 

“[…] construir uma consciência metalinguística e metaliterária, indispensável a uma mais ampla fruição 

estética. […]” (Silva et al., 2011, p. 15). 

Corroboro, assim, a importância da leitura literária nas nossas crianças e jovens, na medida em que 

oportuniza a criação de hábitos de leitura (leitura por prazer), contribuindo para a formação de leitores 

competentes e críticos, capazes de penetrar nas estruturas profundas do texto, de descobrir as virtualidades 

da linguagem literária e de construir leituras e sentidos plurais a partir das suas vivências e das suas formas de 

ver o mundo. 
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3 - Formação contínua relevante realizada ao longo da atividade profissional 

Existe uma relação dialética entre teoria e prática e, de facto, assim acontece, pois a atualização 

científica e pedagógica que sempre tenho procurado tem sido uma mais-valia na construção do meu 

desenvolvimento profissional, com reflexos na minha prática letiva. Segundo Cardoso (2013), “[…] uma escola 

eficaz tem sempre no seu capital humano (professores e funcionários) o seu ponto forte. Para isso, procura 

que estes estejam em constante atualização e formação em diferentes níveis […]” (p. 262). 

Um dos meus calcanhares de Aquiles prendia-se com o ensino da Matemática, sendo a minha 

variante da Licenciatura em línguas. Mal surgiu a oportunidade, inscrevi-me no Programa de Formação 

Contínua em Matemática para professores do 1.º Ciclo, tendo como finalidade última a melhoria das 

aprendizagens dos alunos do 1.º ciclo. Esta formação decorreu ao longo de todo o ano de 2008/2009, foi 

bastante exaustiva e exigente, mas muito profícua. 

O professor do 1.º ciclo, sendo também um professor de Matemática, tem de possuir um 

conhecimento matemático de qualidade, articulado com o conhecimento curricular e didático específico, bem 

como um conhecimento sobre os processos de aprendizagem dos alunos, sendo capaz de identificar e colmatar 

as suas principais dificuldades, reconhecendo as respetivas origens e aproveitando o erro como fonte de 

aprendizagem.  

Uma vez que ensinar Matemática requer a capacidade de analisar e interpretar o atual currículo em 

função das características dos alunos a ensinar; deve-se investir numa preparação/planificação e lecionação 

cuidadas, onde o ensino da Matemática deva ser orientado por uma visão integrada das várias componentes 

curriculares (objetivos, conteúdos, tarefas, métodos de trabalho e avaliação). 

A Matemática é uma área que necessita de investimento continuado por parte dos professores. 

Senti, desde sempre, que um aprofundamento nesta área seria uma mais-valia para me desenvolver enquanto 

profissional, nomeadamente em relação à escolha das melhores pedagogias a utilizar em cada situação. Esta 

foi a área do saber onde senti um maior distanciamento do conhecimento obtido na Licenciatura em relação 

ao trabalho a desenvolver com os alunos. 

De entre os demais blocos do saber, optei pela Forma e Espaço – Iniciação à Geometria. Segundo o 

Documento de Avaliação Curricular e Programas, para o 1. Ciclo do Ensino Básico, as capacidades 

desenvolvem-se e os conhecimentos adquirirem-se intuitivamente, em interação com o meio, devendo ser 

alargados na escola da mesma forma ativa e dinâmica. Assim, torna-se imperativo que as crianças encontrem 

na escola o ambiente, a oportunidade e o material para se dedicarem a jogos e a brincadeiras que concorram 

para o desenvolvimento de noções geométricas. As atividades de exploração do espaço e das formas fazem 

apelo à criatividade e sentido estético das crianças e respondem à sua natural e progressiva procura de 
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equilíbrio e harmonia. A manipulação e exploração de objetos, a observação que, gradualmente, se torna mais 

pormenorizada, a utilização de materiais e instrumentos na construção e desenho de modelos geométricos 

permitirão muitas descobertas e desenvolverão as capacidades de relacionar, classificar e transformar. Através 

do diálogo com o professor e com os companheiros sobre as suas realizações e interrogações, a criança poderá 

interpretar e compreender melhor o mundo das formas que a rodeia e irá adquirindo o vocabulário e noções 

elementares de geometria. 

Na mesma linha da informação supracitada, desenvolvi várias atividades sequenciadas no âmbito da 

geometria, não descurando outros temas matemáticos, pois a formação decorreu, como já havia dito, ao longo 

do ano e compreendeu 61 horas efetivas de trabalho. Para cada uma delas foi apresentada a planificação de 

aula, as concretizações mais elucidativas das atividades por parte dos alunos, acompanhadas por uma análise 

e reflexão pessoal. 

Apresento, de seguida, algumas imagens ilustrativas do cariz de algumas atividades, desenvolvidas 

ao longo das aulas: 

 
 

 

 

 

 

 

Imagens 14 e 15 – Figuras resultantes da dissecação de um quadrado e da sua consequente união pelos 
lados congruentes e sua descrição. 

 
 

 

 

Imagem 16 – Eixos de simetria marcados com cores diferentes de 
figuras cedidas pela professora. 

 

 

 

 

Imagem 17  – Organização das figuras por eixos de simetria. 
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Imagens 18 e 19 – Eixos de simetria numa figura intervencionada com uma “tesourada”. 

 

No ano letivo 2013/14, tal como já havia referido anteriormente, frequentei a Ação de Formação 

Contínua, com a designação “Metas Curriculares de Português: 2.º Ciclo”, com o n.º de acreditação 

CCPFC/ACC-73819/13, com nível de aproveitamento de Muito Bom (8,79 valores). 

No ano letivo 2014/15, frequentei a Ação de Formação Contínua, na modalidade “Oficina de 

Formação”, com a designação “Avaliação e intervenção em dificuldades de leitura e escrita”, que teve lugar na 

Universidade Católica Portuguesa, com o número de acreditação CCPFC/ACC-75240/13, que decorreu de 11-

10-14 a 29-11-14, com a duração de 50 horas, tendo obtido a avaliação de Excelente (9,8 valores). 

Nesse mesmo ano, frequentei a Ação de Formação Contínua, na modalidade de “Curso de 

Formação”, com a designação “A (In)disciplina na Sala de Aula”, que decorreu na Escola Secundária Homem 

Cristo, em Aveiro, com a duração de 25 horas, realizada de 28-02-15 a 21-03-15, com o registo de acreditação 

CCPFC/ACC-72101/12, tendo obtido a avaliação de Excelente (9,5 valore). 

Participei, ainda, nas Conferências “Supervisão Pedagógica, Colaboração e Desenvolvimento 

Profissional na Escola”, que decorreram no dia 18 de abril de 2015, na Universidade Católica Portuguesa, em 

Viseu. 

Sendo eu professora de Português e atendendo ao número de casos de alunos com Necessidades 

Educativas Especiais ao longo da minha atividade profissional, achei de total interesse frequentar o Curso de 

Formação Especializada: Educação Especial - Domínio Cognitivo e Motor, certificado pelo Conselho Científico-

Pedagógico da Formação Contínua, Registo de Acreditação CCPFC/CFE-2940/14, nos termos do Decreto-Lei 

n.º95/97, de 23 de abril, concluído a 17 de março de 2016, com classificação média final de 18 (dezoito) valores. 

Por sua vez, tenho frequentado as sessões de apresentação dos novos manuais, percebendo as novas 

dinâmicas criadas com vista à desenvoltura do processo ensino-aprendizagem. 

Por me considerar uma profissional dinâmica e motivada, não perco a oportunidade de desenvolver 

novas competências sociais e pedagógicas, por forma a refletir essas mais-valias no meu dia-a-dia profissional. 
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REFLEXÃO FINAL 

 

A literatura devolve-nos à alteridade, ao que é outro em nós, nos nossos amigos ou naqueles que poderão vir 

a sê-lo. A literatura de imaginação é alteridade e enquanto tal alivia a solidão. 

Harold Bloom 

 

 

Face aos demais desafios com os quais me deparei ao longo de todos estes anos, às consequentes 

metas alcançadas, às relações humanas estabelecidas, estou certa de que, por experiência própria, a profissão 

de professor é uma das mais importantes e gratificantes da sociedade.  

Ser-se professor, atualmente, é bem mais difícil do que há cerca de três, quatro décadas atrás. 

Naqueles tempos, os alunos eram obrigados a obedecer a uma lógica de espaço com regras bem definidas e 

com pouca ou nenhuma possibilidade de argumentação ou contestação. Poucos participavam das aulas, os 

alunos eram obrigados a ouvir ou fingir que estavam a ouvir. Era um ensino sobejamente elitista, direcionado 

para os mais capacitados intelectualmente e economicamente, pois durante esse período, também as medidas 

educativas criavam um sistema que fornecia apenas alguns alunos. 

Desde a publicação Universal dos Direitos do Homem, cujo ponto 1 do artigo 26.º afirma que “Toda 

a pessoa tem direito à educação”, a educação passou a ser um direito inquestionável. A escola assumiu, desse 

então, um papel primordial neste domínio, devendo receber todas as crianças, independentemente das suas 

limitações físicas e cognitivas, ou proveniência social do grupo, sobretudo, das classes média e baixa. Face ao 

status da população estudantil, aliada à obrigatoriedade do ensino, tornaram-se previsíveis as atitudes e 

comportamentos dos alunos perante o ensino e a aprendizagem, assim como da imagem da escola e do 

estatuto social dos professores.  

O relatório detalhado sobre a minha atividade profissional, que inclui a discussão das experiências, 

das demais vivências, reflete essa imagem, muitos foram os obstáculos e as dificuldades encontradas, cedo 

percebi que o sucesso destes alunos passava pela implementação de metodologias específicas que fossem ao 

encontro dos seus interesses e dificuldades imediatas. É nesta medida que posso afirmar que os 

conhecimentos obtidos na licenciatura pouco ou nada me prepararam para a realidade encontrada in loco, as 

"didáticas" apreendidas à época, esquematicamente, eram revestidas de um caráter formal e abstrato e não 

estavam bem inseridas numa verdadeira ação pedagógica. Os conhecimentos e competências teóricas foram 

tidos em consideração, em detrimento das práticas metodológicas na área de docência do ensino básico. A 

licenciatura pecou pela parca promoção ao nível do desenvolvimento de trabalho em projetos 

empreendedores e inovadores, ligados à área da docência e às ciências da educação. No entanto, a minha 
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forma de ser e de estar, ciente das limitações iniciais no âmbito da minha formação de base, levou-me a 

procurar formação contínua relevante, a pesquisar e analisar documentação de suporte, por forma a 

desenvolver metodologias e/ou estratégias numa perspetiva evolutiva. Procurei, desde sempre, munir-me de 

pedagogias que se ocupassem diretamente da organização da aprendizagem dos meus alunos e do seu 

controle.  

A partilha de saberes, experiências e materiais entre pares constituiu, por si só, um crescendo de 

conhecimento e de experiências enriquecedoras do ponto de vista didático-pedagógico, pois estudado está 

que “[…] Se os professores atuarem em equipa, se dialogarem, projetarem e trabalharem como uma 

comunidade, se estiverem abertos à aprendizagem, desfrutarão da sua profissão e sentir-se-ão mais motivados 

para a aperfeiçoar […]” (Guerra, 2000, citado em Miranda, 2012, p. 13). Por outro lado, a partilha de 

experiências letivas conferiu-me mais-valias essenciais no âmbito da prevenção e resolução da indisciplina dos 

alunos. 

Avaliando de forma particular o meu percurso profissional, e sabendo que a melhor forma de se 

aprender qualquer coisa é descobri-la por si próprio, foi nesta premissa que me baseei para elevar a qualidade 

da minha prática profissional ao nível do ensino do Português, pois admito que, inicialmente, a mesma, 

relativamente ao domínio da Educação Literária (leitura e compreensão textual) cingia-se, largamente, aos 

questionários que se trabalhavam a propósito das obras selecionadas. Estava, por sua vez, a gerar paráfrases 

como resposta, devido ao monopólio de perguntas convergentes, balizando o pensamento divergente. Por 

outro lado, as práticas pedagógicas comummente adotadas (nomeadamente pelo uso excessivo de fichas), 

aliada à ténue qualidade dos manuais, nem sempre conduziam os meus alunos a uma interpretação inteligente 

e crítica, nem ofereciam um estímulo à imaginação, pois os livros didáticos, ao apresentarem, em sua maioria, 

leituras fragmentadas e a compreensão textual com base em esquemas de interpretação preestabelecidos, 

restringiam a receção do aluno-leitor, uma vez que não lhes era dada a oportunidade de manifestar a sua 

leitura,  revelando “[…] concepções estigmatizadas acerca da literatura. […]” (Silva, 2003, p. 516). Atualmente, 

os novos manuais escolares conseguem dar uma resposta positiva face às preocupações anteriormente 

relatadas, permitindo a promoção da Educação Literária nas nossas crianças e jovens, sublimando, por sua vez, 

alguns clássicos da Literatura Infantil e Juvenil no âmbito da Educação Literária, que, pela sua própria natureza 

de grande relevância simbólica e cultural, são garantes de constante revisitação pela parte de inúmeros 

leitores, estimulando e potenciando a leitura por prazer. 

Sendo verdade que o manual escolar, enquanto metodologia instituída, constitui um símbolo escolar 

e um garante de igualdade de oportunidades para todos os alunos; não menos verdade é a perigosidade de 

um uso exclusivo deste auxiliar do processo educativo. A aprendizagem da leitura, quando restringida ao livro 

didático, não será capaz de promover uma ação eficaz no âmbito da Educação Literária, nem fomentar hábitos 
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de leitura nos alunos, visto não privilegiar a presença e o contacto com os livros. Comprovado está que o 

manual escolar, enquanto agente reconfigurado dos programas curriculares, “[…] quando usado como única 

fonte de conhecimento na sala de aula, favorece a apreensão fragmentada do material, a memorização de 

fatos desconexos e valida a concepção de que há apenas uma leitura legítima para o texto […]” (Kleiman & 

Moraes, 1999, p. 66, citado em Silva, 2003, p. 516). Por esse motivo se objetiva a leitura de obras integrais 

através do contacto com as mesmas (leitura extensiva), que, sendo essencial à leitura autónoma/recreativa 

(fomentando a descoberta do prazer da leitura – ler por prazer), também beneficia as leituras funcional e 

analítica e crítica (através da leitura orientada). A minha experiência profissional, numa perspetiva 

reflexiva/empírica, já me havia demonstrado que se um professor se enfeudasse em demasia pelo manual e 

ignorasse o facto de as crianças terem de ler textos literários, na sua versão integral, estaria a realizar um mau 

trabalho. Por este motivo, o manual escolar não poderá, nem deverá ser o único recurso pedagógico utilizado 

na sala de aula. 

Um outro problema que se colocava no início do milénio tinha que ver com o Currículo Nacional do 

Ensino Básico, de 2001, Competências Essenciais, no qual estavam explícitas as Competências Gerais, 

Transversais e Específicas, por sua vez revestidas de um formalismo exacerbado, tal como é referido na 

primeira parte deste trabalho e é sentido ao longo do exercício docente, pois nem todas as competências, pela 

sua própria natureza e amplitude, eram alvo de uma ação específica e intencional no trabalho de um professor 

ou dos projetos educativos e curriculares, visto faltando-lhes o suporte curricular, ou seja, os conteúdos 

programáticos que os professores deveriam abordar nas suas aulas para que os seus alunos atingissem essas 

mesmas metas. Por outro, substituía os objetivos claros, precisos e mensuráveis por objetivos aparentemente 

generosos, mas vagos e difíceis, quando não impossíveis de aferir. Estas fragilidades reportaram-se no meu  

desempenho profissional, várias vezes li o referencial, procurando encontrar formas de responder ao 

solicitado, obrigando-me a uma seleção criteriosa e objetiva de algumas linhas orientadoras constantes nas 

competências transversais a desenvolver, de acordo com as características da turma. Especificando a disciplina 

de Língua Portuguesa, o Currículo Nacional do Ensino Básico, de 2001, relativamente ao domínio da leitura, 

não dava o devido valor à Educação Literária, visto não promover, devidamente, o critério da intertextualidade 

nem fomentar, convenientemente, a leitura autónoma através da leitura integral de um número significativo 

de obras literárias, optando pela seleção (muitas vezes fragmentada) de um elevado número de textos de 

Educação Literária a trabalhar nos três ciclos.  

Certo é que a minha prática letiva, tal como comprovam alguns testemunhos relativos ao exercício 

profissional, tem ido ao encontro do que tem sido solicitado pelos Programas Curriculares instituídos em 

determinado momento, refletindo as potencialidades e fraquezas dos mesmos. Também estou ciente de que 

novas orientações curriculares e metas advirão, outras visões e outros caminhos serão apontados 
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futuramente, a educação está continuamente em mudança, almejando diferentes metodologias assentes em 

novas perspetivas; cabe-nos a nós, enquanto profissionais competentes, conseguir acompanhar as contínuas 

mudanças operadas no sistema educativo.  

À semelhança das mudanças ocorridas nos programas de Português, também eu, enquanto docente, 

senti grandes alterações a partir, nomeadamente, do ano letivo de 2008/2009; para isso, muito contribuíram 

as diretrizes emanadas pelo Ministério da Educação ao nível dos Novos Programas do Ensino Básico - 2009, 

Formações Contínuas, implementação do Plano Nacional de Leitura, até ao referencial Programas e Metas 

Curriculares de Português do Ensino Básico. Estas mudanças refletiram-se na atividade profissional, sobretudo 

ao nível dos domínios da Leitura e da Escrita e da Educação Literária, objetivando a  motivação para a leitura 

literária, procurando formas mais adequadas de harmonizar e integrar estratégias sistemáticas de motivação 

do ensino geral da leitura, fulcral para a construção de leitores competentes, operacionalizando e 

transportando, para a sala de aula, procedimentos com vista ao estímulo do interesse e do gosto pela leitura 

e ao fomento da escrita criativa. Por si só, a implementação do referencial – Metas Curriculares – tem-me 

permitido, no que aos descritores de desempenho diz respeito, a desenvoltura dessas mesmas estratégias de 

forma objetiva e avaliável, tal como comprovam os últimos testemunhos apresentados na segunda parte deste 

relatório. 

Foi, por isso mesmo, que assisti, com bom grado, às consequentes revisões curriculares, 

possibilitando a explicitação dos objetivos e dos descritores de desempenho essenciais a cada domínio de 

referência; especificamente no âmbito da Educação Literária, as Metas Curriculares vieram permitir o contacto 

dos alunos com outras tipologias e géneros literários na sua versão integral desde tenra idade, oportunizando 

o critério da intertextualidade através da criação de um cânone literário. 

Todavia, e concordando com a APP (Associação de Professores de Português - 2015), entendo que a 

Educação Literária do referencial – Metas Curriculares – se assume, essencialmente, como a criação de uma 

lista de títulos de leitura obrigatória, por ano de escolaridade, segundo critérios de qualidade e diversidade 

textual, a fim de “[…] não reproduzir diferenças socioculturais exteriores […]” e evidenciando “[…] um currículo 

mínimo comum de obras literárias de referência para todos os alunos do Ensino Básico […]”, pois a perspetiva 

estética e a complexidade retórica estão presentes em muitas situações não propriamente literárias. Isso não 

retira a extrema importância do verdadeiro propósito deste domínio, não só pela elaboração de um cânone 

literário, intertextual, permitindo a articulação de textos e neles encontrar relações de sentido, formas 

diferentes de concretizar e objetivar esses mesmos sentidos, alargando a compreensão do leitor e a sua 

capacidade inferencial, como também alargar a cultura literária dos mais novos, dando-lhes a conhecer textos 

de ontem e textos de hoje, textos de diferentes géneros, e de autores portugueses e estrangeiros, pois a 
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criação de hábitos de leitura em muito depende do contacto escolar diversificado com a Literatura e das 

estratégias utilizadas com vista à prossecução da motivação e compreensão leitoras.  

A composição própria da escrita literária favorece (tal como comprova a revisão da literatura e 

consequente dinâmica profissional), o treino da memória, da concentração, da interpretação, uma vez que 

este tipo de texto, com função estética, busca a conotação, o texto literário é conotativo, ou seja, cria novos 

significados, a linguagem com função estética é plurissignificativa. O texto literário, pela natureza da própria 

amplitude de interpretações, de visões multifacetadas, constitui um elo privilegiado entre o homem e o 

mundo, supre suas fantasias, desencadeia suas emoções, ativa o intelecto, trazendo e produzindo 

conhecimento. A Literatura é, indubitavelmente, a arte da plurissignificação. Por sua vez, a criação de hábitos 

de leitura literária “[…] põe o aluno em contato, em muitos momentos, com a língua padrão, o que será 

benéfico para a aquisição do registro culto, prestigiado socialmente. […]” (Gaignoux, 2014, p. 501). 

São todas estas qualidades intrínsecas à Literatura, enquanto objeto e fenómeno com validade e 

predicados comprovados, que se oferecem para melhor contribuir na escola para uma motivação para a 

leitura.  

Face ao exposto, e no que à motivação da leitura diz respeito, tem sido meu objetivo, tal como tendo 

vindo a afirmar, potencializar o desejo de ler de forma autónoma, fomentando relações afetivas com leitura 

literária, através do contacto escolar o mais precoce possível com a Literatura, por sua vez diversificada, 

alargando a compreensão do leitor e a sua capacidade inferencial. Importa referir que, à semelhança do que 

defendem autores citados na primeira parte deste trabalho, para nos tornarmos leitores é preciso, em primeiro 

lugar, “[…] aprender a ler fluentemente, isto é, de forma a ser capaz de descodificar e atribuir significado às 

palavras; em segundo, é preciso querer ler […]” (Silva et. al., 2011, p. 6). Sabendo que a rapidez e precisão na 

descodificação determinam a compreensão na leitura, a aprendizagem da leitura depende “[…] do ensino 

eficiente da decifração, do ensino explícito de estratégias para a compreensão de textos e do contacto 

frequente com a literatura […]” (Sim-Sim et al., 2007, p. 6). Certo é que para, “[…] manter viva a vontade de 

querer ler exige que as experiências de leitura sejam gratificantes. […]” (Silva et. al., 2011, p. 6). Nesta medida, 

torna-se crucial dar sentido às tarefas que são realizadas - saber por que se lê e implicar-se no sucesso da 

atividade, explicitando estratégias ou percursos para identificar e aprofundar o conhecimento de um texto 

com vista à prossecução da compreensão e otimizando a capacidade inferencial, para além de um 

investimento regular das atividades realizadas. Se este investimento for descurado pelos demais agentes 

implicados, comprometida fica a leitura das “entrelinhas” do escrito literário, inviabilizando o descortínio das 

palavras, tornando-se impalpáveis, invisíveis aos olhos. O professor, por forma a tirar o melhor partido dos 

predicados do escrito literário, deve promover o tipo de leituras mais estratégicas que se fazem sobre os textos 

literários, com o objetivo de os tornar mais apetecíveis e formadores de opinião crítica. 
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A leitura literária, face aos atributos constatados ao longo destes anos, não só pela descrição 

plurissignificativa que faz do mundo, como pela relevância simbólica e cultural que veicula, tem precisamente 

a função de ajudar a ler melhor, não apenas porque possibilita a criação do hábito de leitura ou porque seja 

prazerosa, mas sim, e sobretudo, porque nos fornece, como nenhum outro tipo de leitura faz, os instrumentos 

necessários para conhecer e articular, com proficiência, o próprio escrito. Certo é que em contextos 

socioeconómicos e culturais mais desfavorecidos, as leituras são, sobejamente, aquelas que são praticadas em 

contexto sala de aula, sendo que as mesmas têm revelando imensas contrapartidas, sobretudo pela forma 

como estes alunos, com muitos interesses divergentes aos da escola, interagem e participam na aula, 

revelando um acréscimo de sentido crítico e de capacidade interpretativa, manifestando, por sua vez, 

acrescento de interesse e de motivação pela disciplina. 

A retrospetiva que faço da ação docente, da forma como me coloco perante a conjetura atual, 

permite-me perceber que não crio espaços para a leitura na minha sala de aula só porque as mesmas constam 

do programa; objetivo, sim, através delas, (independentemente da diversidade social e cultural e dos 

interesses imediatos de cada grupo-turma) desenvolver as competências leitoras dos meus alunos e incentivá-

los à leitura, fazendo com que desejassem, progressivamente, explorar outros temas, outros livros, e anseiem 

conhecer novas histórias que os conduzam a universos desconhecidos (porque o melhor amigo do homem 

ainda é o livro, visto que não há nada mais nobre do que “Adormecer, sonhar e acordar nos braços de um 

livro.” [autor desconhecido]). 

Face aos atuais testemunhos dos meus alunos em relação ao ano transato, posso afirmar, no entanto, 

que nem todos os meus colegas, professores de Português, estão a adotar convenientemente o estipulado nas 

Metas relativamente ao domínio da Leitura e da Educação Literária, da Literatura sobre a Motivação para a 

Leitura, assistindo-se a um desinvestimento relativamente à promoção da leitura autónoma/recreativa, tão 

importante para o despertar da leitura prazerosa. De uma forma empírica, atrevo-me a concluir que algumas 

práticas pouco conducentes a um ensino de qualidade, inviabilizando e/ou comprometendo a devida 

implementação dos referenciais curriculares, encontram-se plasmadas em certas escolas do nosso país (ainda 

que estas representem, creio eu, uma singela minoria); nesta medida, um longo caminho existe pela frente no 

sentido de colmatar esta fragilidade ao nível dos recursos humanos. Certo é que, ao professor de Português, 

cabe-lhe a tarefa de promover um ensino de qualidade – quer no domínio da Língua, quer no da Literatura – 

recorrendo, para isso, aos documentos legais em vigor, adaptando-os aos seus alunos, assim como apostar na 

sua formação científica e pedagógica, para que possa pôr em prática abordagens didáticas que tornem o ensino 

do Português um ensino de excelência. Para isso, tem de haver recetividade à mudança.  

Um corpo docente cansado e demasiado envelhecido estará na eminência das fragilidades 

apontadas, a prostração física e psicológica de grande parte dos docentes do nosso ensino prolongam-se na 
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sua prática letiva, a crescente desmotivação plasmada em muitos professores atendendo, sobretudo, à “[…] 

panóplia de solicitações decorrentes da reforma do sistema educativo […], (Nóvoa, 1995, citado em Miranda, 

2012), ao “[…] leque de funções encomendadas à educação e às quais deve corresponder […]”, (Santomé, 

2006, citado em Miranda, 2012) e ao “[…] acumular de responsabilidades e funções que não tinham no passado 

[…]” (Afonso, 1999, citado em Miranda, 2012), faz com que não sintam vontade de desenvolver nem procurar 

novas metodologias, assistindo-se, por sua vez, a um desinvestimento em formação contínua relevante. 

Objetiva-se, assim, que os nossos governantes não tenham apenas em mente medidas economicistas, mas que 

se preocupem com o ensino e com aqueles que dele fazem parte, pois torna-se necessário, à luz da crescente 

desmotivação do corpo docente e da procura por um ensino de qualidade, dar aos professores condições de 

trabalho que possam permitir concretizar a sua competência profissional e realizar um trabalho de excelência. 

Para além das exigências referidas, a educação elenca mudanças profundas de acordo com a 

transição de paradigmas em que nos encontramos, sendo que uma das mudanças mais significativas do nosso 

quotidiano prende-se com “[…] a presença constante e ubíqua das tecnologias digitais em praticamente todos 

os aspetos da vida social e pessoal. […]” (Silva et al., 2013, p. 141), as quais reclamam por um contínuo e rápido 

acompanhamento.  

À semelhança do que é dito na primeira parte deste trabalho, no âmbito da leitura e da Educação 

Literária, os Novos Programas de Português, na viragem do milénio, apontam para o contacto de textos 

facultados pelas novas tecnologias. A leitura literária praticada na escola precisa de se adaptar, rapidamente, 

ao dinamismo do mundo digital, sem que este lhe retire centralidade e objetividade.  

Tenho usufruído deste recurso com alguma frequência, não só para comparar/confrontar versões de 

textos e explanar diferenças quanto à forma e ao conteúdo, avaliar criticamente textos, organizar a informação 

contida, relacionar a Literatura clássica com outras formas de ficção, etc.; assim como treinar e melhorar a 

escrita criativa, exercitar a compreensão e expressão do oral e estudar as regras gramaticais (objetivando o 

princípio da progressão).  

Para conseguir fazer face à evolução concetual dos programas e perspetivando a importância da era 

digital no sistema de ensino atual, o professor deve  reclamar por uma permanente atualização, ser um 

constante investigador pois, segundo Alarcão (2001), “[…] a concepção actual de currículo e de gestão 

curricular reclamam que o professor seja não um mero executor do currículo previamente definido ao 

milímetro, mas um decisor, um gestor em situação real e um intérprete crítico de orientações globais […]” 

(p.2). 

Ao longo do meu percurso profissional, conforme os mais variados obstáculos encontradas, tenho 

potenciado as minhas valências não só académicas, como pessoais, pois o professor de Português deverá ser 

um profissional especializado, necessariamente possuidor de uma sólida e atualizada formação científica no 
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campo da linguística, da pragmática, da semântica, dos estudos literários, assim como privilegiar o 

desenvolvimento de uma expressão oral correta e adequada, criando espaços letivos dedicados a atividades 

de dicção, recitação, exposição, dramatização, argumentação, etc., reconhecendo o papel da aula de 

Português na formação de leitores fluentes, competentes e críticos, sendo que esse papel só pode ser 

cumprido eficazmente “[…] através do treino, exercício e domínio de vários saberes, do ensino de técnicas de 

leitura visando objetivos distintos e da mobilização dos conhecimentos, experiências, atitudes, valores e 

criatividade que individualizam os alunos […]” (Leal, 2009, p. 5). Por outro lado, o professor de Português deve 

deter um conhecimento aprofundado quanto possível dos seus alunos, no que respeita quer aos seus saberes, 

capacidades e saber fazer, quer às suas características, objetivos, interesses e necessidades específicos, 

estratégias e ritmos de aprendizagem individuais. Têm sido estas as premissas seguidas por mim, enquanto 

profissional ciente da exigência e da especificidade desta área do saber.  

Importa referir ainda, e de acordo com a experiência ditada pela atividade profissional, que o 

desempenho do professor, na atualidade, encontra-se inserido numa sociedade de mudança, sendo-lhe 

exigidas, portanto, múltiplas funções, ou seja, deve ser versátil e adaptar-se por forma a enfrentar, com 

sucesso, os desafios. Ao professor exigem-se não só qualidades intelectuais, como também éticas e afetivas. 

Associado ao papel do professor surge, inevitavelmente, o papel desempenhado pelo diretor de turma, sendo 

este o cargo exercido por mim ao longo de alguns anos letivos.  

Na generalidade das escolas, espera-se que o diretor de turma seja um professor ativo, promotor de 

interdisciplinaridade, dinamizador de projetos, coordenador de uma equipa de trabalho, relações públicas, 

mediador de conflitos, justo, amigo, enfim, um nunca acabar de competências. Comprovadamente, o diretor 

de turma surge como interlocutor privilegiado entre a escola e a família assegurando, por todos os meios ao 

seu alcance uma comunicação eficaz. Nesta medida, e tendo desempenhado este cargo de uma forma 

irrepreensível, posso comprovar a enorme complexidade associada a esta árdua função, sendo que não é 

devidamente reconhecido ao nível das horas letivas atribuídas. 

A realização de um trabalho desta natureza tornou-se extremamente enriquecedor na medida em 

que me permitiu fazer uma retrospetiva da ação docente, da forma como me coloco perante a conjetura atual, 

do trabalho desenvolvido, do que poderá ser melhorado, a fim de alcançar o fundamental deste processo: o 

sucesso dos alunos. Futuramente, objetivo aplicar todos os profícuos ensinamentos daqui retirados, 

continuando a apostar na permanente atualização pedagógica e científica. 

Estou certa de que o relato que faço da minha prática letiva elenca e ressalva o verdadeiro papel do 

professor de Português, pelo que me apraz dizer que o meu objetivo inicial tem sido cumprido, perspetivando 

um aperfeiçoamento pessoal e profissional mediante condicionantes de natureza deontológica, legal, 
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económica, de recursos humanos e de gestão em geral com as quais me tenho deparado ao longo do meu 

percurso profissional, ciente das constantes mutações socioculturais e das revisões curriculares.  

Termino assim este relatório, mais em jeito de consideração final do que em jeito de conclusão, 

afirmando, de modo claro e inequívoco, que a escola não deve ser encarada como um espaço fechado e triste, 

mas sim como um lugar de prazer e de aprendizagem. Para tal, o contributo do professor é fundamental, 

independentemente da área do saber em questão. O papel deste não se deve resumir à transmissão de teorias 

muitas vezes já em desuso, mas em estar aberto à imprevisibilidade e às constantes mutações socioculturais 

e curriculares. O papel do professor não poderá limitar-se a uma comunicação unilateral entre este e os seus 

alunos. Este papel terá de ser ativo e criativo, sobretudo quando falamos de práticas de leitura literária, para 

que a educação decorra numa ação cooperativa e onde haja espaço para a criatividade de alunos e professores. 

Mesmo que a escola seja, eminentemente, o lugar do coletivo, é fundamental que haja uma reflexão 

sobre a escola que queremos, onde a educação seja pensada a partir de cada um, visando o pleno 

desenvolvimento de todos. As novas pedagogias encerram em si mesmas algo de mudança e de 

acompanhamento dos tempos modernos.  
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ANEXO 1 – COMPETÊNCIAS GERAIS E COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS A DESENVOLVER NO 1.º CEB E CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO – ANO LETIVO DE 2007/08 E DE 2008/09 
__________________________________________________________________________________ 

 
Agrupamento de Escolas de Carcavelos 

 

Competências Gerais 

 Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e para abordar 

situações e problemas do quotidiano; 

 Usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber cultural, científico e tecnológico 

para se expressar; 

 Usar correctamente a Língua Portuguesa para comunicar de forma adequada e para estruturar 

pensamento próprio; 

 Usar línguas estrangeiras para comunicar adequadamente em situações do quotidiano e para 

apropriação de informação; 

 Adoptar metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem adequadas a objectos 

visados; 

 Pesquisar, seleccionar e organizar informação para a transformar em conhecimento mobilizável; 

 Adoptar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de decisões; 

 Realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa; 

 Cooperar com outros em tarefas e projectos comuns; 

 Relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço, numa perspectiva pessoal e interpessoal 

promotora da saúde e da qualidade de vida.  

(Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais, 2001) 
 

Competências Transversais – Linhas orientadoras 
 Participar e cooperar na vida cívica de forma crítica e responsável; 

 Respeitar o outro e a sua diversidade; 

 Elaborar, conhecer e respeitar as regras da escola e da turma; 

 Manifestar sentido de responsabilidade; 

  Saber trabalhar em grupo e respeitar o respectivo grupo; 

 Exprimir dúvidas e dificuldades; 

 Expressar a sua opinião ou a do grupo, sugerindo melhor adequação; 

 Prestar atenção a situações e problemas, manifestando envolvimento e curiosidades; 

 Identificar e saber transmitir conhecimentos utilizando formas de comunicação diversificadas; 

 Pesquisar, seleccionar e organizar informações; 
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 Realizar tarefas por iniciativa própria; 

 Escolher e aplicar as estratégias de resposta às situações problemáticas; 

 Usar diferentes formas de comunicação verbal de forma correcta, adequando o código linguístico 

às situações; 

 Ser capaz de enriquecer a comunicação expressa com formas de comunicação alternativas. 

(Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais, 2001) 

 
 

 
Critérios de avaliação Internos 

Os alunos serão avaliados de forma contínua e sistemática a partir das seguintes modalidades: 

 Avaliação Diagnóstica – realizada no início do ano letivo, e sempre que se justifique, 

como ponto de partida para a superação de dificuldades e para a aquisição de novas 

aprendizagens. 

 Avaliação Formativa – realizada ao longo do ano, é a avaliação que melhor permite 

regular a aprendizagem. 

 Avaliação Sumativa – realizada trimestralmente, permite apreciar os resultados, 

aquisição e as dificuldades sentidas pelos alunos. Nesta avaliação, será tida em conta 

a nomenclatura seguinte: 

 

0% - 49% - Não Satisfaz 

50% - 74% - Satisfaz 

75% - 100% - Satisfaz Bem 

 

Quanto a instrumentos de avaliação, serão utilizadas grelhas de observação (ocasional ou 

sistemática), questionários, observação intuitiva e pontual, trabalhos individuais e em grupo, 

diálogos, debates e apresentações. 

 

Agrupamento de Escolas de Carcavelos  

 

 
 

 

 

 



A importância do contacto escolar com a Literatura como motivação para a leitura -  Relatório sobre a Atividade Profissional 
________________________________ 

 

  

102 
 

ANEXO 2 – EXEMPLIFICAÇÃO DE UMA PLANIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO PROJETO DE APOIO À MATEMÁTICA (PAM) - NOVO 

PROGRAMA DE MATEMÁTICA DO ENSINO BÁSICO (NPMEB), ANO LETIVO DE 2009/10 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PLANIFICAÇÃO- Projeto PAM 
Data: 2.ºPeríodo.  
Escola Básica de Vouzela 
 

Tema  matemático: Resolução de uma situação problemática. 
 

1.º/2.º/3.º/4.ºanos 

Objectivos gerais de aprendizagem: 

 Resolver problemas em contextos matemáticos e não matemáticos, adaptando, concebendo e 
pondo em prática estratégias variadas e avaliando resultados; 

 Raciocinar matematicamente, formulando e testando conjecturas, explicando processos e ideias 
e justificando resultados; 

 Comunicar oralmente e por escrito, recorrendo à linguagem natural e à linguagem matemática, 
interpretando, expressando e discutindo resultados, processos e ideias matemáticos; 

 Ser capazes de resolver problemas, raciocinar e comunicar no âmbito deste tema; 

 Explorar e interpretar dados organizados de diversas formas; 

 Realizar estudos que envolvam a recolha, organização e representação de dados e comunicar 
utilizando linguagem própria deste tema. 

 
 

Objectivos específicos da tarefa: 

 Identificar o objectivo e a informação relevante para a resolução de um dado problema; 

 Conceber e pôr em prática estratégias de resolução de problemas, verificando a adequação dos 
resultados obtidos e dos processos utilizados; 

 Explicar ideais e processos e justificar resultados matemáticos; 

 Formular e testar conjecturas relativas a situações matemáticas simples; 

 Interpretar informação e ideias matemáticas representadas de diversas formas; 

 Expressar ideias e processo matemáticos, oralmente e por escrito, utilizando linguagem e 
vocabulários próprios; 

 Discutir resultados, processos e ideias matemáticos; 

 Construir e interpretar gráficos de barras; 

 Ler, explorar, interpretar e descrever tabelas e gráficos e responder e formular questões 
relacionadas com a informação apresentada. 

 
 

Síntese da tarefa: 

 Resolver e compreender um problema, concebendo, aplicando e justificando estratégias; 

 Justificar o raciocínio matemático; 

 Formular e testar conjecturas; 

 Interpretar, representar, expressar e discutir resultados; 
 

Conhecimentos prévios: 

Com esta tarefa pretende-se que os alunos saibam explicitar um raciocínio e comunicá-lo 
matematicamente; 
Saibam organizar dados e apresentá-los de diversas formas (esquemas, gráficos…) 
Tenham a noção do que é uma regularidade ou padrão. 
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Apresentação da tarefa aos alunos. Questões para a discussão/exploração (matemática) com o 
aluno: 

Aos alunos será distribuída uma ficha de trabalho 
para resolverem um problema matemático.  

Pretende-se que partam de estratégias informais 
e que evoluam para estratégias formais, por exemplo: se 
com 3 ingredientes consegues fazer sete pizas 
diferentes, quantas pizas fazes com 4 ingredientes? E 
com 5?. Pode ser resolvido usando desenhos (estratégia 
informal) ou contas (estratégia formal). 

Posteriormente será pedida a explicação do 
raciocínio matemático oralmente e por escrito, serão 
solicitados exemplos e feitas analogias, assim como 
investigação de regularidades e relações numéricas 
existentes. 

Os alunos poderão recorrer a diversos tipos de 
representação, usando desenhos e palavras para 
representar informação e ideias matemáticas, 
introduzindo progressivamente símbolos, tabelas, 
esquemas e gráficos. Poderão, ainda, introduzir 
associações entre símbolos criados pelos alunos e a 
notação convencional. 

Por fim, o professor terá de incentivar os alunos a 
expor e discutir ideias matemáticas, tanto em pequenos 
grupos como na turma, solicitando a explicação dos 
processos e resultados e a justificação das afirmações e 
argumentos utilizados. 

Numa segunda fase, pedir-se-á aos alunos que 
elaborem um gráfico de barras com os dados obtidos. De 
seguida far-se-á os registos e tratar-se-á a informação, 
tirando conclusões, formulando e respondendo a 
questões. 
 

 

Organização dos alunos: 

Os alunos irão trabalhar a pares. 

 
 

Identificação de possíveis estratégias: 

Os alunos poderão observar o problema e registar os diferentes raciocínios matemáticos. A discussão em 
pares e, posteriormente, em grande grupo será importante para compreender e chegar ao resultado 
pretendido. 

 
 

Materiais/Recursos: 

Ficha de trabalho (problema), papel quadriculado (para a construção do gráfico), lápis de carvão, lápis de 
cor e borracha. 

 

Ano letivo de 2009/10 
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ANEXO 3 – RELATÓRIO INTERCALAR DE FINAL DE ANO (DADOS RELATIVOS AO NOVO PROGRAMA DE MATEMÁTICA DO 

ENSINO BÁSICO NO ANO LETIVO DE 2009/10)  

______________________________________________________________________________________ 

Relatório Intercalar de Final de Ano – 2009/2010 
A preencher, numa aplicação, pelos Agrupamentos de Escolas/Escolas não 

Agrupadas 
 

Data limite de envio: 17 de Julho 
Dados relativos ao Novo Programa de Matemática do Ensino Básico no ano lectivo de 

2009/2010 
Nota: 

1) Todos os dados solicitados neste relatório do Novo Programa de Matemática do Ensino 
Básico (NPMEB) dizem respeito, única e exclusivamente, ao ensino regular 

2) Todos os campos são de preenchimento obrigatório. Para os campos em que não há dados 
deve ser colocado 0. Por exemplo, uma Escola não Agrupada com 3.º ciclo não tem os outros 
ciclos; então os campos relativos aos restantes ciclos deverão ser preenchidos com 0. 

3) A apreciação deve resultar da análise conjunta dos ciclos de escolaridade envolvidos. 
 

Identificação do Agrupamento de Escolas/Escola não Agrupada (AE/E) 

1. Aprendizagens matemáticas dos alunos: 

1.1. Relativamente aos alunos de 1º. ciclo, assinale com uma e uma só cruz a opção que melhor 

traduz a sua opinião, sabendo que 1 representa o valor mínimo e 4 o valor máximo. 

Aprecie a evolução que se fez sentir nas aprendizagens dos alunos envolvidos no PM II ou no 

NPMEB ou em ambas as medidas, a nível: 

 1.1.1. - da atitude/motivação face à Matemática: 

1   2   3   4  

Explique as razões que justificam a sua apreciação 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

1.1.2. - do domínio de conceitos e procedimentos matemáticos: 

1   2   3   4  

Explique as razões que justificam a sua apreciação: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

1.1.3. - da resolução de problemas: 

1   2   3   4  
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Explique as razões que justificam a sua apreciação: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

1.1.4. - do raciocínio matemático: 

1   2   3   4  

Explique as razões que justificam a sua apreciação: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

1.1.5. - da comunicação matemática: 

1   2   3   4  

Explique as razões que justificam a sua apreciação: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

1. Áreas curriculares, alunos envolvidos e recursos mobilizados 

1.1. Por favor, verifique os dados das tabelas 1, 2, 3 e 4 e actualize-os, caso encontre valores 

incorrectos, ou complete-os, no caso de não existirem: 

Tabela 1. Número de alunos com Novo Programa de Matemática do Ensino Básico em 

2009/2010 

Anos de escolaridade 
Número de alunos com NPMEB 

 

1.º ano  

3.º ano  

 

Tabela 2. Número de professores titulares de turmas com Novo Programa de Matemática do 

Ensino Básico em 2009/2010  

Ciclos 
(anos de escolaridade) 

Número de professores titulares de turmas NPMEB 

Turmas mistas 

Com 2º e/ou 4º 
anos 

Com 1º e 3º 
e/ou outros 

anos 

1.º ciclo (1º ano)   

1.º ciclo (3º ano)   
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Tabela 3. Número de Turmas com e sem Áreas Curriculares Não Disciplinares atribuídas à 

Matemática em 2009/2010 

  Ano de escolaridade  

Turmas com apenas 1.º 

ano  

Turmas com apenas 

3.º ano  

Turmas mistas com 

1º. ou 3.º anos 

Sim 

(número) 

Não 

(número) 

Sim 

(número) 

Não 

(número) 

Sim 

(número) 

Não 

(número) 

Apoio ao 
estudo 

      

Outros 
(indicar) 
_______ 

      

 
2. Estratégias desenvolvidas na aula de Matemática 

Indique as principais estratégias da prática lectiva da leccionação do Novo Programa de Matemática 

do Ensino Básico, ilustrando cada uma com um exemplo claro da sua concretização. 

Tabela 5. Estratégias desenvolvidas na aula de Matemática 

Estratégias Exemplo de concretização 

  

  

  

(pode aumentar o número de linhas) 

3. Ambiente de trabalho  

Assinale com uma e uma só cruz a opção que melhor traduz a sua opinião, sabendo que 1 representa 

o valor mínimo e 4 o valor máximo. 

3.1. Aprecie a qualidade das relações profissionais entre os professores do(a) seu/sua AE/E 

envolvidos no NPMEB, em 2009/2010: 

1   2   3   4  

Explique as razões que justificam a sua apreciação: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3.2. Aprecie o nível de adesão dos professores do(a) seu/sua AE/E envolvidos no NPMEB a este 

projecto, em 2009/2010: 

1   2   3   4  

Explique as razões que justificam a sua apreciação: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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3.3. Aprecie a qualidade das relações profissionais entre o professor acompanhante e o 

coordenador/professores do(a) seu/sua AE/E envolvidos no NPMEB, em 2009/2010: 

1   2   3   4  

Explique as razões que justificam a sua apreciação: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3.4. Aprecie a qualidade das relações profissionais entre os professores do(a) seu/sua AE/E 

envolvidos no NPMEB e os dos/das AE/E do(s) seu(s) grupo(s) de trabalho no 

acompanhamento, em 2009/2010: 

1   2   3   4  

Explique as razões que justificam a sua apreciação: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4. Dificuldades enfrentadas e respostas dadas  

Preencha a tabela 6, assinalando com uma cruz as categorias apresentadas que melhor descrevem 

as dificuldades enfrentadas pelos professores, no âmbito do NPMEB, e descreva de forma sucinta as 

respostas dadas em cada uma das situações identificadas. 

Tabela 6. Dificuldades enfrentadas pelos professores envolvidos no NPMEB e respostas dadas 

em 2009/2010 

Dificuldades (categorias) 
Dificuldades 
enfrentadas 

Respostas dadas 
pelo AE/E para lidar 
com as dificuldades 

identificadas 

Falta de verbas e/ou recursos   

Falta de formação no NPMEB   

Falta de orientações atempadas   

Outros (indicar)   

Insuficiente carga horária 
atribuída à Matemática para 
leccionar o NPMEB como 
recomendado 

  

Demasiada 
complexidade/aprofundamento 
dos temas para o nível cognitivo 
dos alunos 

  

Inexistência de manuais 
escolares 

  

Outros (indicar)   

Falta de tempo para trabalho 
colaborativo 

  

Falta de recursos humanos   

Existência de turmas mistas   

Outros (indicar)   
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5. Balanço do acompanhamento do NPMEB em 2009/2010 

Assinale com uma e uma só cruz a opção que melhor traduz a sua opinião, sabendo que 1 representa 

o valor mínimo e 4 o valor máximo. 

5.1. Aprecie o nível de apoio dos órgãos de gestão à 1ª fase de generalização do NPMEB no(a) 

seu/sua AE/E, em 2009/2010: 

1   2   3   4  

Explique as razões que justificam esta sua apreciação, indicando aspectos concretos (por exemplo, 

na criação de condições, facilitação de horários, …): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5.2. Aprecie o nível de apoio do professor coordenador à 1ª fase de generalização do NPMEB no(a) 

seu/sua AE/E, em 2009/2010: 

1   2   3   4  

Explique as razões que justificam esta sua apreciação, indicando aspectos concretos(por exemplo, na 

realização de reuniões, sua periodicidade, temáticas abordadas, apoio à planificação, divulgação de 

recursos …): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5.3. Aprecie o nível de trabalho colaborativo entre os professores do(a) seu/sua AE/E envolvidos na 1ª 

fase de generalização do NPMEB, em 2009/2010: 

1   2   3   4  

Explique as razões que justificam esta sua apreciação, indicando aspectos concretos (por exemplo, 

na realização de reuniões, troca de experiências, partilha de recursos, …): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5.4. Aprecie o nível de apoio do professor acompanhante à 1ª fase de generalização do NPMEB no(a) 

seu/sua AE/E, em 2009/2010: 

1   2   3   4  

Explique as razões que justificam esta sua apreciação, indicando aspectos concretos (por exemplo, 

no aprofundamento de conhecimentos, troca de experiências, promoção de reflexão, …): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 4 – PLANIFICAÇÃO ANUAL/PERIÓDICA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 6.º ANO DE ESCOLARIDADE – ANO LETIVO DE 

2011/12  
__________________________________________________________________________________ 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBERGARIA-A-VELHA 
Sede: Escola Secundária c/ 3º ceb de Albergaria-a-Velha 

Rua Américo Martins Pereira, 3850-837 Albergaria-a-Velha 
Telf. 234 529 680 Fax: 234 529 689 email: info@esec-albergaria-a-velha.rcts.pt 

 

Planificação Geral 2011/2012 
 

Escola Básica de Albergaria-a-Velha 
 

Disciplina: 
 

Língua Portuguesa 

Manual adotado: 

Canto das Letras + caderno 
de Atividades 

Alzira Cabral, Texto Editora 

Ano de escolaridade: 
 

6ºAno 

 
1ºPERÍDO 

Aulas previstas: 79 
TESTES PREVISTOS: 2 

2ºPERÍODO 
Aulas previstas: 64 

TESTES PREVISTOS: 2 

3ºPERÍDO 
Aulas previstas: 50 

TESTES PREVISTOS: 2 
CONTEÚDOS CONTEÚDOS CONTEÚDOS 

Aula de apresentação + avaliação 
diagnóstica 
COMPREENSÃO ORAL/EXPRESSÃO 
ORAL/LEITURA/ESCRITA 
- Texto narrativo - revisão dos conteúdos 
do 5º ano: autor; narrador; personagens; 
ação; localização espácio-temporal; Tipo de 
narrador; caracterização das personagens 
(física e psicológica) 
- Modos de representação do discurso: 
Narração; descrição; diálogo 
- Recursos expressivos: 
Comparação; metáfora; personificação; 
adjetivação; enumeração 
- Estrutura da narrativa completa 
- Níveis de Língua: corrente, familiar e 
popular; 
- Gírias e regionalismos 
- Organização do texto: parágrafo, frase, 
oração e palavra 
- Texto poético: verso, estrofe, rima; sentido 
próprio e sentido figurado 
- Leitura Orientada 
- Leitura recreativa 
- Produção escrita 
CONHECIMENTO EXPLÍCITO DA LÍNGUA 
- Divisão silábica e classificação das 
palavras quanto ao número de sílabas. 
- Translineação 
- Ortografia 
- Regras da acentuação e classificação das 
palavras quanto à acentuação 
- Sinais de pontuação 
- A Interjeição 
- Nomes e respetivas subclasses 
- Tipos e formas de frases 
- Flexão verbal: verbos regulares; verbos 
irregulares: ser e ter 
- Tempos dos modos Indicativo e Conjuntivo 
- Discurso direto e indireto (abordagem 
sucinta) 

COMPREENSÃO ORAL/EXPRESSÃO 
ORAL/LEITURA/ESCRITA 
- Texto narrativo 
- Texto poético 
- Sensibilização ao texto dramático 
Recursos expressivos: suspensão da frase; 
onomatopeia e palavras onomatopaicas 
- Leitura Orientada 
- Leitura recreativa 
- Produção escrita 
- Obra de leitura integral: Ulisses, de M.ª 
Alberta Menéres 
CONHECIMENTO EXPLÍCITO DA LÍNGUA 
- Relação de forma entre as palavras: 
homógrafas e parónimas. 
- Origem do Português (sensibilização) 
- Adjetivos e respetivos graus 
O Português no mundo 
- Formação de palavras: a composição 
- Determinantes/quantificadores 
- Pronomes 
- Flexão verbal: verbos regulares; verbos 
irregulares; 
- Tempos dos modos Condicional e 
Imperativo; 
- Formas nominais 
- Pronominalização 
- Verbos introdutores do diálogo 
- Discursos: direto e indireto 
- Preposições 

COMPREENSÃO ORAL/EXPRESSÃO 
ORAL/LEITURA/ESCRITA 
- Reconto 
- Texto narrativo 
- Texto poético 
- Sensibilização ao texto dramático 
Recursos expressivos: suspensão da frase; 
onomatopeia e palavras onomatopaicas 
- Leitura Orientada 
- Leitura recreativa 
- Produção escrita 
CONHECIMENTO EXPLÍCITO DA LÍNGUA 
- Ortografia 
- Subclasses dos verbos: transitivos; 
intransitivos; copulativos. 
- Flexão verbal: verbos regulares e 
irregulares - tempos compostos (breve 
abordagem) 
- Funções sintáticas: sujeito, predicado, c. 
direto e indireto; *c. Circunstanciais: 
tempo, modo e lugar. 
- Advérbios: tempo, modo, lugar, afirmação, 
negação e quantidade 
- Frase simples e frase complexa. 
- Conjunções: coordenativas e 
subordinativas (breve abordagem) 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
* Último ano que incluía a definição de constituintes que a tradição 
gramatical considerava complementos circunstanciais. 

mailto:info@esec-albergaria-a-velha.rcts.pt
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- Formação de palavras: derivação 
- Relação de sentido e de forma entre as 
palavras: sinónimas, antónimas, homónimas 
e homófonas. 
 

 
 

Critérios de Avaliação Internos– 2.º ciclo 
 

GERAIS ESPECÍFICOS 
Testes – 60% 
Outros Trabalhos Escritos – 6% 
Compreensão/Comunicação Oral – 9% 

Saber Ser 

(25%) 
Comportamento - 10% 
Responsabilidade - 10% 
Autonomia - 5% 

 
 

Critérios de Progressão 

 
 
 
 
LEITURA ORIENTADA RECOMENDADA: 
 
6.º ANO - ULISSES, MARIA ALBERTA MENÉRES 

 
 
 
 

Albergaria-a-Velha, 8 de setembro de 2011 
O Grupo de Recrutamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 

Observações: 

A planificação recorre aos termos do DT nas listas de conteúdos de todas as competências.  
A planificação foi escrita de acordo com o novo acordo ortográfico. 

A avaliação é contínua contemplando todos os elementos de avaliação ao longo do ano letivo, de acordo com 
os critérios específicos e tendo em conta a progressão ou regressão do aluno. 
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ANEXO 5 - OBJETIVOS MÍNIMOS DE PORTUGUÊS – 5.º ANO DE ESCOLARIDADE – ANO LETIVO DE 2012/13 
__________________________________________________________________________________ 

 

ESCOLA BÁSICA 2º E 3º CICLOS DR. ANTÓNIO AUGUSTO LOURO 

 
 

OBJETIVOS 

 
DOMÍNIO DE REFERÊNCIA: ORALIDADE 

 

Indicar a intenção do locutor. 

Referir o tema. 

Explicitar o assunto. 

Distinguir o essencial do acessório. 

Fazer deduções.  

Explicitar o significado de algumas expressões do património oral. 

Manifestar a reação pessoal ao texto ouvido.  

Reformular enunciados ouvidos com recurso ao reconto ou à paráfrase. 

Sistematizar enunciados ouvidos. 

Preencher grelhas de registo.   

Pedir informações. 

Usar oportunamente a palavra, de modo audível, com boa dicção e olhando 
para o interlocutor. 

Usar um vocabulário adequado ao assunto. 

Controlar as estruturas gramaticais correntes e algumas estruturas 
gramaticais complexas (pronominalizações; uso de marcadores discursivos). 

Identificar argumentos que fundamentam uma opinião. 

Justificar pontos de vista. 
 

OBJETIVOS 
 

DOMÍNIO DE REFERÊNCIA: LEITURA E ESCRITA 

 
Ler em voz alta palavras e textos. Ler corretamente, por minuto, um mínimo de 110 palavras, de uma lista de 

palavras de um texto, apresentadas quase aleatoriamente. 
Ler textos diversos. Ler textos narrativos, descritivos, retratos, cartas e de dicionários, notícias, 

entrevistas, roteiros, sumários e texto publicitário. 
Compreender o sentido dos 
textos. 

Detetar e distinguir entre informação essencial e acessória. 

Fazer inferências a partir da 
informação 
contida no texto. 

Pôr em evidência relações intratextuais de semelhança ou de oposição 
entre acontecimentos e entre sentimentos. 

Parafrasear períodos de textos lidos. 

Indicar os aspetos nucleares do texto, respeitando a articulação dos factos 
ou das ideias, assim como o sentido do texto. 

Indicar a intenção do autor, justificando a partir de elementos do texto. 

Desenvolver e aperfeiçoar uma caligrafia legível. 

Escrever sem erros de ortografia. 

Explicitar e aplicar as regras de ortografia e acentuação. 
Planificar a escrita de textos. Registar ideias e organizá-las. 
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Redigir corretamente. Respeitar as regras de ortografia e de acentuação. 

Utilizar e marcar adequadamente parágrafos. 

Controlar as estruturas gramaticais correntes: concordâncias, adequação de 
tempos verbais e expressões adverbiais de tempo. 

Construir dispositivos de encadeamento (crono)lógico, de retoma e de 
substituição que assegurem a coesão e a continuidade de sentido: 

 
OBJETIVOS 

 
DOMÍNIO DE REFERÊNCIA: LEITURA E ESCRITA 

 
a) repetições; 
b) substituições por pronomes pessoais; 

c) substituições por sinónimos e expressões equivalentes; 

d) referência por possessivos; 

e) uso de conetores adequados. 

Utilizar vocabulário específico do assunto que está a ser tratado. 

Cuidar da apresentação final do texto. 
Escrever textos narrativos. Escrever pequenas narrativas, integrando os elementos quem, quando, onde, o 

quê , como, porquê e respeitando uma sequência que contemple: apresentação do 
cenário (tempo e lugar) e das personagens; acontecimento desencadeador da 
ação; ação; conclusão; emoções ou sentimentos provocados pelo desfecho da 
narrativa. 

Escrever textos descritivos. Escrever descrições de pessoas, objetos ou paisagens, referindo 
características essenciais e encadeando logicamente os elementos 
selecionados. 

Escrever convites e cartas. 

Fazer sumários. 

Resumir pequenos textos narrativos. 

Verificar se o texto respeita o tema proposto. 

Verificar se os textos escritos contêm as ideias previstas na planificação. 

Corrigir o que se revelar necessário, suprimindo ou mudando de sítio o que estiver 
incorreto. 

Verificar a correção linguística. 
 

OBJETIVOS 

 
DOMÍNIO DE REFERÊNCIA: EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

 
Ler e ouvir ler textos da literatura para crianças e jovens, da tradição 
popular, e adaptações de clássicos. 

Identificar marcas formais do texto poético: estrofe, verso e rima. 

Identificar temas do texto poético. 

Reconhecer a estrutura e elementos constitutivos do texto narrativo: personagens 
(principal e secundárias); narrador; contextos temporal e espacial, ação (situação 
inicial, desenvolvimento da ação – peripécias, problemas e sua resolução). 

Compreender relações entre personagens e entre acontecimentos. 

Fazer inferências. 

Aperceber-se de recursos utilizados na construção dos textos literários (linguagem 
figurada; recursos expressivos – onomatopeia, enumeração, personificação, 
comparação). 
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OBJETIVOS 

 
DOMÍNIO DE REFERÊNCIA: EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

 
Reconhecer, a partir de critérios dados, a fábula. 

Responder, de forma completa, a questões sobre os textos. 

Ler textos da literatura para crianças e jovens, da tradição popular. 

Ler, memorizar e recitar poemas, com ritmo e entoação adequados. 

Expressar sentimentos, ideias e pontos de vista provocados pela leitura do texto 
literário. 

Reescrever um texto, mudando de pessoa (narração de 1.ª para 3.ª pessoa e vice-
versa) ou escolhendo as diferentes perspetivas das personagens. 

Selecionar e fazer a leitura autónoma de obras, por iniciativa própria. 

Compor textos (por exemplo, poemas, histórias), por imitação criativa, para 
expressar sensibilidade e imaginação. 

 
OBJETIVOS 

 
DOMÍNIO DE REFERÊNCIA: GRAMÁTICA 

 

Identificar sons, fonemas e sílabas. 

Identificar processos de divisão silábica e translineação. 

Classificar palavras quanto ao número de sílabas (monossílabos, dissílabos, 
trissílabos e polissílabos). 

Identificar ditongos e hiato. 

Identificar sílaba tónica e sílabas átonas. 

Classificar palavras quanto à posição da sílaba tónica (palavras agudas, graves e 
esdrúxulas). 

Identificar os sinais de pontuação. 

Identificar os sinais auxiliares de escrita. 

Conhecer regras para a representação gráfica. 

Reconhecer o acento ortográfico (agudo, grave, circunflexo). 
 Conhecer regras ortográficas. 
 Conhecer regras de acentuação gráfica (sobretudo nas palavras esdrúxulas). 
Explicitar aspetos fundamentais 
da morfologia. 

Deduzir o significado de palavras complexas a partir dos elementos 
constitutivos (radical e afixos). 

 Detetar processos de derivação de palavras por afixação (prefixação 
e sufixação). 

 Reconhecer e sistematizar paradigmas flexionais dos verbos regulares. 
 Identificar e usar os seguintes modos e tempos verbais: 
 a) formas finitas – indicativo (presente, pretérito perfeito, pretérito 

imperfeito, pretérito mais-que-perfeito composto e futuro) e imperativo; 
 b) formas não finitas – infinitivo (impessoal) e particípio. 

Integrar as palavras nas classes a que pertencem: 

a) nome: próprio e comum (coletivo); 

b) adjetivo: qualificativo e numeral; 
 c) verbo: principal e auxiliar (dos tempos compostos) 
 d) advérbio: valores semânticos – de negação, de afirmação, de modo, de tempo e 

de lugar; 

Integrar as palavras nas classes a que pertencem: 

e) determinante: artigo (definido e indefinido), demonstrativo, possessivo; 
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f) pronome: pessoal, demonstrativo, possessivo; 

g) quantificador numeral; 

h) preposição. 

Aplicar regras de utilização do pronome pessoal em adjacência verbal, colocando 
corretamente os pronomes átonos em frases afirmativas e negativas. 

Identificar as seguintes funções sintáticas: sujeito, predicado, complemento direto, 
complemento indireto. 

Identificar tipos de frases: exclamativo, declarativo, imperativo e interrogativo. 

Identificar formas de frases: afirmativa e negativa. 

Identificar e estabelecer relações de significado entre palavras: 
sinonímia e antonímia. 

Identificar e organizar famílias de palavras. 

 
 
 
 
 

Setembro, 2012 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Nota: pela primeira vez, os objetivos e respetivos domínios de referências são apresentados de acordo com as 

MC (fase de transição). 



A importância do contacto escolar com a Literatura como motivação para a leitura -  Relatório sobre a Atividade Profissional 
________________________________ 

 

  

115 
 

ANEXO 6 – PLANIFICAÇÕES ANUAIS/PERIÓDICAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 5.º E 6.º ANOS DE ESCOLARIDADE – ANO LETIVO DE 2013/14 
 

 

 PLANIFICAÇÃO A LONGO PRAZO – 2013-2014 
1º Período 

Português – 5º Ano 
  

Escola Básica Elias Garcia              Manual: Pretextos  

 

Unidade 0 – A Lebre e a tartaruga 

 
Objetivos 

 
Domínios de referência 

 
Atividades 

 
Tempos (aulas 
de 50 minutos)  

 
Avaliação 

 

 Interpretar discursos orais breves. 
 

 

 Ler textos diversos. 

 Compreender o sentido dos textos. 

 Redigir corretamente. 
 

 Ler e interpretar textos literários. 
 

 

 Conhecer o alfabeto. 

Oralidade (O5) 
Variedades do português 
Leitura e escrita (LE5) 
 
 
Educação Literária (EL5) 
Poema “à maneira de” 
Fábula 
Texto poético 
Estrofe 
Rima 
Verso 
 
Gramática 
Ordem alfabética 

 Leitura de textos 

 Jogo de apresentação 

 Escrita “à maneira de” 

 Preenchimento de um crucigrama 

 Audição de um texto 

 Preenchimento de grelhas de registo 

 Elaboração de um contrato 

pedagógico 

 

 

 

6 tempos 

- Registos contínuos, com 
base na observação 
direta na sala de aula: 
  da participação oral 
 da leitura 
  da atitude 
 dos trabalhos de casa 
 da pontualidade 
 da assiduidade 

  
- minitestes 
 
- teste formativo  
 
- auto e heteroavaliação 
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Unidade 1 – O Patinho Feio 

 
Objetivos 

 
Domínios de referência / conteúdos 

 
Atividades 

 
Tempos (aulas 
de 50 minutos)  

 
Avaliação 

 

 Interpretar discursos orais breves. 

 Utilizar procedimentos para 
registar e reter informação. 

 Produzir discursos orais com 
diferentes finalidades e com 
coerência. 

 Apresentar argumentos. 
 

 Ler textos diversos. 

 Compreender o sentido dos textos. 

 Planificar a escrita de textos. 

 Redigir corretamente. 
 

 Ler e interpretar textos literários. 

 Ler e escrever para fruição estética. 

 Tomar consciência do modo como 
os temas, as experiências e os 
valores são representados nos 
textos literários. 

 

 Explicitar aspetos fundamentais da 
fonologia do português. (G3) 

Oralidade (O5) 
Reconto 
Debate 
Facto e opinião 
Trava-línguas 
 
 
 
Leitura e escrita (LE5) 
Título, autor, ilustrador e editor 
Índice, prefácio e notas de rodapé 
Pontuação 
 
 
Educação Literária (EL5) 
Personagens 
Espaço 
Ação 
Narrador 
Fábula 
Lenda 
Texto dramático  
 
 
Gramática (G5) 

 Caderno de leitura 
 

 Leitura de textos 
 

 Resposta a questões 
 

 Completamento de frases 
 

 Preenchimento de exercícios 
lacunares 

 

 Preenchimento de quadros 
 

 Resolução de exercícios de 
associação 

 

 Resolução de questões V/F 
 

 Consulta do dicionário 
 

 Audição de textos 
 

 Escrita “à maneira de” 
 

 Comparação de textos de autores 
diferentes sobre um mesmo tema 

 

 

23 tempos 

- Registos contínuos, com 
base na observação 
direta na sala de aula: 
  da participação oral 
 da leitura 
 da atitude 
 dos trabalhos de casa 
 da pontualidade 
 da assiduidade 

  
- minitestes 
 
- teste sumativo  
 
- auto e heteroavaliação 
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 Conhecer propriedades das 
palavras e explicitar aspetos 
fundamentais da sua morfologia e 
do seu comportamento sintático 
(G4). 

 Reconhecer e conhecer classes de 
palavras. 

 Reconhecer propriedades das 
palavras e formas de organização 
do léxico. 

O singular e o plural dos nomes 
Significado 
Classes de palavras (nomes; adjetivos 
qualificativos) 
Sílaba gramatical 
Acentuação 

 Recitação de poemas 
 

 Organização de um debate 
 

 Observação de imagens 
 

 Resolução de um teste de 
autoavaliação 

 

 Resolução de um teste sumativo 

 

Unidade 2 – A Casa dos Ursos 

 

 
Objetivos 

 
Domínios de referência / conteúdos 

 
Atividades 

 
Tempo (aulas 

de 50 minutos)  

 
Avaliação 

 

 Interpretar discursos orais breves. 

 Utilizar procedimentos para 
registar e reter informação. 

 Produzir discursos orais com 
diferentes finalidades e com 
coerência. 

 Apresentar argumentos. 
 

 Ler em voz alta palavras e textos. 

 Ler textos diversos. 

 Compreender o sentido dos textos. 

 Fazer inferências a partir da 
informação contida no texto 

Oralidade (O5) 
Reconto 
Notícia 
Tema e assunto 
 
 
 
 
Leitura e escrita (LE5) 
Parágrafo 
Informação principal e informação 
acessória 
Significado 
Título, autor, ilustrador e editor 

 Caderno de leitura 
 

 Leitura de textos 
 

 Resposta a questões 
 

 Completamento de frases 
 

 Preenchimento de exercícios 
lacunares 

 

 Preenchimento de quadros 
 

 

23 tempos 
- Registos contínuos, com 
base na observação 
direta na sala de aula: 

  da participação oral 
 da leitura 
  da atitude 
 dos trabalhos de casa 
 da pontualidade 
 da assiduidade 

  

- minitestes 
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 Avaliar criticamente textos. 

 Redigir corretamente. 

 Escrever textos descritivos. 

 Rever textos escritos. 
 

 

 

 

 Ler e interpretar textos literários. 

 Ler e escrever para fruição estética. 

 Tomar consciência do modo como 
os temas, as experiências e os 
valores são representados nos 
textos literários. 

 

 

 

 Conhecer propriedades das 
palavras e explicitar aspetos 
fundamentais da sua morfologia e 
do seu comportamento sintático 
(G4). 

 Reconhecer e conhecer classes de 
palavras. 

 Reconhecer propriedades das 
palavras e formas de organização 
do léxico. 

Texto de enciclopédia 
Reconto 
Provérbio 
Diálogo e monólogo 
Notícia 
Assunto 
Entrevista 
Locutor e interlocutor 
Reticências 
Texto instrucional 
 
Educação Literária (EL5) 
Personagem 
Tempo/Espaço 
Ação  
Conto 
Personificação 
Comparação 
Enumeração 
Fábula 
 
Gramática (G5) 
Género dos nomes 
Determinantes artigos 
Tempos do modo indicativo 
Conjugações verbais 
Verbo principal e verbo auxiliar 
Verbos regulares 
Infinitivo impessoal 
Particípio 
Gerúndio 
Antónimos 

 Resolução de exercícios de 
associação 

 

 Resolução de questões V/F 
 

 Consulta do dicionário 
 

 Audição de textos 
 

 Visionamento de excertos de filmes 
 

 Comparação de textos de autores 
diferentes sobre um mesmo tema 

 

 Recitação de poemas 
 

 Observação de imagens 
 

 Resolução de um teste de 
autoavaliação 

 

 Resolução de um teste sumativo 
 
 
 

- teste sumativo  

- auto e heteroavaliação 
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 PLANIFICAÇÃO A LONGO PRAZO – 2013-2014 
 2º Período 

Português – 5º Ano 

Escola Básica Elias Garcia               Manual: Pretextos  

 

Unidade 3 – O Alfaiate Valente 

 
Objetivos 

 
Domínios de referência / conteúdos 

 
Atividades 

 
Tempos (aulas 
de 50 minutos)  

 
Avaliação 

 

 Interpretar discursos orais breves. 
 
 

 Ler em voz alta palavras e textos. 

 Ler textos diversos. 

 Compreender o sentido dos textos. 

 Fazer inferências a partir da 
informação contida no texto. 

 Organizar a informação contida no 
texto. 

 Avaliar criticamente textos. 

 Desenvolver o conhecimento da 
ortografia. 

 Planificar a escrita de textos. 

 Redigir corretamente. 

 Escrever textos descritivos. 

Oralidade (O5) 
Formas de tratamento 
 
Leitura e escrita (LE5) 
Entrevista 
Título, autor, editor 
Descrição 
Roteiro 
Parágrafo 
Retrato 
Ortografia 
Pontuação 
Acentuação 
 
 
 

 Caderno de leitura 
 

 Leitura de textos 
 

 Resposta a questões 
 

 Completamento de frases 
 

 Preenchimento de exercícios 
lacunares 

 

 Preenchimento de quadros 
 

 Resolução de exercícios de 
associação 

 

 
25 tempos 

- Registos contínuos, com 
base na observação 
direta na sala de aula: 
  da participação oral 
 da leitura 
  da atitude 
 
 dos trabalhos de casa 
 
 da pontualidade 
 
 da assiduidade 

  
- minitestes 
 
- teste sumativo  
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 Escrever textos diversos (escrever o 
guião de uma entrevista). 

 Rever textos escritos. 
 

 Ler e interpretar textos literários. 

 Tomar consciência do modo como 
os temas, as experiências e os 
valores são representados nos 
textos literários. 

 Ler e escrever para fruição estética. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Explicitar aspetos fundamentais da 
fonologia do português. (G3) 

 Reconhecer e conhecer classes de 
palavras. 

 Analisar e estruturar unidades 
sintáticas. 

 Reconhecer propriedades das 
palavras e formas de organização 
do léxico. 

 
 
 
 
Educação Literária (EL5) 
Verso 
Espaço 
Onomatopeia 
Tema 
Texto dramático 
Personagens  
Personificação/Comparação 
Descrição 
Texto poético 
Estrofe/Verso/Rima 
Sílaba métrica 
Conto 
 
 
Gramática (G5) 
Adjetivo qualificativo 
Sujeito 
Sílaba gramatical 
Adjetivo qualificativo 
Antónimos 
Funções sintáticas 
Determinantes artigos 
Determinantes possessivos 
Determinantes demonstrativos 

 Resolução de questões V/F 
 

 Consulta do dicionário 
 

 Audição de textos 
 

 Comparação de textos de autores 
diferentes sobre um mesmo tema 

 

 Recitação de poemas 
 

 Observação de imagens 
 

 Resolução de um teste de 
autoavaliação 

 

 Resolução de um teste sumativo. 
 
 
 

 
- auto e heteroavaliação 
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Unidade 4 – O Rapaz Travesso   

 
Objetivos 

 
Domínios de referência / conteúdos 

 
Atividades 

 
Tempos (aulas 
de 50 minutos)  

 
Avaliação 

 

 Interpretar discursos orais breves. 

 Produzir discursos orais com 
diferentes finalidades e com 
coerência. 

 

 Ler em voz alta palavras e textos. 

 Ler textos diversos. 

 Compreender o sentido dos textos. 

 Fazer inferências a partir da 
informação contida no texto. 

 Organizar a informação contida no 
texto. 

 Avaliar criticamente textos. 

 Desenvolver o conhecimento da 
ortografia. 

 Planificar a escrita de textos. 

 Redigir corretamente. 

 Escrever textos narrativos. 

 Escrever textos informativos. 

 Rever textos escritos. 
 

 Ler e interpretar textos literários. 

 Tomar consciência do modo como 
os temas, as experiências e os 

Oralidade (O5) 
Argumentação 
 
 
 
Leitura e escrita (LE5) 
Texto publicitário 
Texto informativo 
Ortografia 
Paráfrase 
Diário  
Título, autor, editor, edição e coleção 
Resumo 
Texto de opinião 
Tema 
Parágrafo 
Provérbio 
 
 
 
 
Educação Literária (EL5) 
Personagem 
Comparação 
Personificação 

 Caderno de leitura 
 

 Leitura de textos 
 

 Observação de cartazes publicitários 
 

 Resposta a questões 
 

 Completamento de frases 
 

 Preenchimento de exercícios 
lacunares 

 

 Preenchimento de quadros 
 

 Preenchimento de um crucigrama 
 

 Resolução de exercícios de 
associação 

 

 Resolução de questões V/F 
 

 Consulta do dicionário 
 

 
25 tempos 

- Registos contínuos, com 
base na observação 
direta na sala de aula: 
  da participação oral 
 da leitura 
 da atitude 
 dos trabalhos de casa 
 da pontualidade 
 da assiduidade 

  
- minitestes 
 
- teste sumativo  
 
- auto e heteroavaliação 
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valores são representados nos 
textos literários. 

 Ler e escrever para fruição estética. 
 
 
 
 
 
 

 Explicitar aspetos fundamentais da 
morfologia. 

 Reconhecer e conhecer classes de 
palavras. 

 Reconhecer propriedades das 
palavras e formas de organização 
do léxico. 

 

Narração 
Estrofe/Verso 
Tema 
Ação 
Narrador 
Lenda 
Conto 
Fábula 
 
Gramática (G5) 
Derivação 
Graus dos nomes 
Palavras simples e palavras complexas 
Prefixação 
Sufixação 
Verbo 
Adjetivo 
Nome 
Pronomes pessoais, pronomes 
possessivos e pronomes 
demonstrativos 
Sinónimos 
Preposição 

 Audição de textos 
 

 Comparação de textos de autores 
diferentes sobre um mesmo tema 

 

 Observação de imagens 
 

 Resolução de um teste de 
autoavaliação 

 

 Resolução de um teste sumativo 
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 PLANIFICAÇÃO A LONGO PRAZO – 2013-2014 
 3º Período 

Português – 5º Ano 
  

Escola Básica Elias Garcia               Manual: Pretextos  

 

Unidade 5 – Branca de Neve e os Sete Anões  

 
Objetivos 

 
Domínios de referência / conteúdos 

 
Atividades 

 
Tempos (aulas 
de 50 minutos)  

 
Avaliação 

 

 Interpretar discursos orais breves. 

 Utilizar procedimentos para 
registar e reter informação. 

 
 

 Ler em voz alta palavras e textos 

 Ler textos diversos. 

 Compreender o sentido dos textos. 

 Fazer inferências a partir da 
informação contida no texto. 

 Organizar a informação contida no 
texto. 

 Avaliar criticamente textos. 

 Desenvolver o conhecimento da 
ortografia. 

 Planificar a escrita de textos. 

 Redigir corretamente. 

Oralidade (O5) 
Entoação  
Frase interrogativa 
 
 
Leitura e escrita (LE5) 
Carta 
Parágrafo 
Sumário 
Texto narrativo 
Texto informativo 
Ortografia 
Dicionário 
Descrição 
Texto informativo 
Autorretrato 
 
 

 Caderno de leitura 
 

 Leitura de textos 
 

 Resposta a questões 
 

 Completamento de frases 
 

 Preenchimento de exercícios 
lacunares 

 

 Preenchimento de quadros 
 

 Resolução de exercícios de 
associação 

 

 Resolução de questões V/F 

 
14 tempos 

- Registos contínuos, com 
base na observação 
direta na sala de aula: 
  da participação oral 
 da leitura 
  da atitude 
 
 dos trabalhos de casa 
 
 da pontualidade 
 
 da assiduidade 

  
- minitestes 
 
- teste sumativo  
 
- auto e heteroavaliação 
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 Escrever textos narrativos. 

 Escrever textos descritivos. 

 Escrever textos informativos. 

 Escrever cartas. 

 Rever textos escritos. 
 
 

 Ler e interpretar textos literários. 

 Tomar consciência do modo como 
os temas, as experiências e os 
valores são representados nos 
textos literários. 

 Ler e escrever para fruição estética. 
 
 

 Explicitar aspetos fundamentais da 
morfologia. 

 Reconhecer e conhecer classes de 
palavras. 

 Analisar e estruturar unidades 
sintáticas. 

 Reconhecer propriedades das 
palavras e formas de organização 
do léxico. 

 

 
 
 
 
 
 
Educação Literária (EL5) 
Ação 
Onomatopeia 
Personificação 
Lenda 
Espaço/Tempo 
Personagem 
 
Gramática (G5) 
Sinónimos 
Tempos verbais 
Quantificadores numerais 
Adjetivos numerais 
Nomes 
Adjetivos qualificativos 
Sílaba 
Tipos de frase 
Determinantes 
Frase interrogativa 
Advérbio 

 

 Consulta do dicionário 
 

 Audição de textos 
 

 Comparação de textos de autores 
diferentes sobre um mesmo tema 

 

 Observação de imagens 
 

 Resolução de um teste de 
autoavaliação 

 

 Resolução de um teste sumativo 
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Unidade 6 – A Cigarra e a Formiga  

 
Objetivos 

 
Domínios de referência / conteúdos 

 
Atividades 

 
Tempos (aulas 
de 50 minutos)  

 
Avaliação 

 

 Interpretar discursos orais breves. 

 Utilizar procedimentos para 
registar e reter informação. 

 Produzir discursos orais com 
diferentes finalidades e com 
coerência. 

 Apresentar argumentos. 
 

 Ler em voz alta palavras e textos. 

 Ler textos diversos. 

 Compreender o sentido dos textos. 

 Fazer inferências a partir da 
informação contida no texto. 

 Organizar a informação contida no 
texto. 

 Avaliar criticamente textos. 

 Desenvolver o conhecimento da 
ortografia. 

 Planificar a escrita de textos. 

 Redigir corretamente. 

 Escrever textos narrativos. 

 Escrever textos descritivos. 

 Escrever textos informativos. 

 Escrever convites. 

 Rever textos escritos. 
 

Oralidade (O5) 
Apresentação oral 
Entrevista 
Debate 
Peça de teatro 
 
 
 
Leitura e escrita (LE5) 
Descrição 
Texto narrativo 
Ortografia 
Reconto 
Provérbio 
Parágrafo 
Convite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Caderno de leitura 
 

 Leitura de textos 
 

 Resposta a questões 
 

 Completamento de frases 
 

 Preenchimento de exercícios 
lacunares 

 

 Preenchimento de quadros 
 

 Resolução de exercícios de 
associação 

 

 Resolução de questões V/F 
 

 Consulta do dicionário 
 

 Audição de textos 
 

 Comparação de textos de autores 
diferentes sobre um mesmo tema 

 

 Observação de imagens 

 
14 tempos 

- Registos contínuos, com 
base na observação 
direta na sala de aula: 
  da participação oral 
 da leitura 
  da atitude 
 dos trabalhos de casa 
 da pontualidade 
 da assiduidade 

  
- minitestes 
 
- teste sumativo  
 
- auto e heteroavaliação 
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 Ler e interpretar textos literários. 

 Tomar consciência do modo como 
os temas, as experiências e os 
valores são representados nos 
textos literários. 

 Ler e escrever para fruição estética. 
 

 Explicitar aspetos fundamentais da 
morfologia. 

 Reconhecer e conhecer classes de 
palavras. 

 Analisar e estruturar unidades 
sintáticas. 

 Reconhecer propriedades das 
palavras e formas de organização 
do léxico. 

 
Educação Literária (EL5) 
Narrador 
Personagem 
Conto 
Ação 
Fábula 
 
Gramática (G5) 
Verbo 
Família de palavras 
Nome 
Tipos de frase 
Frase interrogativa 
Advérbio 
Adjetivo qualificativo 

 

 Resolução de um teste de 
autoavaliação 

 

 Resolução de um teste sumativo 
 
 
 

 

Leitura orientada:   

- A Viúva e o Papagaio, Virgínia Wolf (Guião no manual). 

- A Vida Mágica da Sementinha, Alves Redol (Guião no manual pp.168-171). 

- O Pássaro da Cabeça e mais versos para crianças, Manuel António Pina (Guião de leitura elaborado pelas docentes).  

Sobreda, outubro de 2013 

__________________________________ 

Observação: Planificação de acordo com as MC. 
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PLANIFICAÇÃO ANUAL – 6º Ano 

Língua Portuguesa 

Ano Letivo - 2013/2014 

1º Período        Aulas Previstas +/-       aulas   

Manual adotado: Diálogos 6 

Unidades/Textos Competências/Conteúdos 
Avaliação 

(Modalidades e 
instrumentos) 

Unidade 0 
 

 Começar de novo. 
 

Unidade 1 * 
 

 Texto expositivo (Pág. 45) 

 Notícia (Pág. 18) 

 Publicidade (Pág. 39) 

 Texto descritivo (Pág. 43) 
 

Unidade 2 

 

 Os macacos (pág. 60) 

 Os dois amigos (pág. 64) 

 A origem do boi (pág. 68) 

 O leão e outros animais (pág. 71) 

 Os sete corvos (pág. 74) 

 
Unidade 3 

 

 Lucas e Pandora (pág. 80) 

 O príncipe perfeito (pág. 84) 

 O milagre de um rouxinol apaixo-
nado (pág. 88) 

 Lembranças (pág. 92 

 As vontades (pág. 96) 

 O viajante clandestino (pág. 100) 

 
 
 

 

Leitura 
Texto literário e texto não literário 
Texto literário em prosa e em verso 
Texto narrativo (notícia, conto, lenda, mito, fábula, crónica) 
Texto argumentativo (publicidade) 
Texto expositivo 
Texto descritivo 
Informação (Pesquisa e organização; Facto e opinião) 
Intenção comunicativa 
Paratexto 
Texto narrativo: componentes, estrutura da narrativa 
Recursos retóricos: comparação, repetição,  

Personificação, metáfora 
Valores semânticos  
Contexto 
Coesão 

Compreensão e Expressão Oral 
Texto oral (construir uma argumentação, emitir opiniões,)  
Princípios de cooperação e cortesia. 
Reconto 
Contexto. 
Entoação.  
Articulação, acento, entoação, pausa 
Ouvinte  
Enunciado 

Escrita 
Coesão e coerência. 
Escrita compositiva - quem, o quê, quando, onde, 
como, porquê 
Notícia 
Texto descritivo (reescrita, estados de espírito, animal) 
Texto expositivo (reescrita) 
Texto argumentativo (Slogan) 
Anúncio 
Pontuação e sinais auxiliares de escrita 
Descrição 

 

 

 

Avaliação 
diagnóstica 

 

Registos contínuos, 
com base na 
observação direta 
na sala de aula: 

  da participação 
oral 

 da leitura 
  da atitude 
 dos trabalhos de 

casa 
 da pontualidade 
 da assiduidade 

  

- Fichas de 
avaliação por  

domínios 

 

-Produção de 
textos e resolução 
de questionários 
de natureza diversa 
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Imitação criativa 
Diálogo 
Resumo 
 

Conhecimento explícito da língua 
Plano da língua, variação e mudança 

Variedades do português: variedade brasileira 
Língua padrão 
 

Plano morfológico  
Derivação 
 Afixação 
 

Plano das classes de palavras 
Pronome (subclasses) 
Determinante 
Quantificador 
Nome (flexão) 
Verbo: conjugação; verbo regular/irregular 
Verbos defetivos 
Preposição 
Advérbios (subclasses) 
 

Plano sintático 
Tipos de frase  
 

Plano lexical e semântico 
Expressão idiomática. 
Relações semânticas entre as palavras 
 

Plano discursivo e textual 
Cf. Leitura, Compreensão/expressão oral e Escrita  
Diálogo 
Coerência 
Coesão. 
Texto oral; texto escrito 
Conetores discursivos 
Texto expositivo 
 

Plano da representação gráfica e ortográfica 
Sinais de pontuação 
Sinais auxiliares da escrita 

  

- auto e 
heteroavaliação 

 

 

*Os diferentes textos não literários da unidade 1 estão distribuídos pelas várias unidades de forma a serem 
trabalhados em articulação com outras tipologias. 

Nota: 

Unidade 3 

 Os textos das páginas 96 e 100 são “narrativas de literaturas de países de língua oficial 
portuguesa”, tal como é indicado no referencial de textos (pág. 104, PPEB). 
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PLANIFICAÇÃO ANUAL – 6º Ano 

Língua Portuguesa 

Ano Letivo - 2013/2014 
 

2º Período                                                                                       Aulas Previstas –  

Manual adotado: Diálogos 6 

Unidades/Textos Competências/Conteúdos 

Avaliação 

(Modalidades e 
instrumentos) 

 
Unidade 1 * 
 

 Texto de opinião (pág. 26) 

 Gráfico (pág. 28) 

 Crítica (pág. 32) 

 Reportagem (pág. 22) 

 Entrevista (pág. 35) 
 

Unidade 4 
 

 Sindbad, o Marinheiro (pág. 106) 

 Na toca do coelho (pág. 111) 

 Robinson Crusoé (pág. 115) 

 Dom Quixote de la Mancha (pág. 
118) 

 O gigante egoísta*(pág. 123) 
 

Unidade 5 
 

 Assalto à estação*(pág. 132) 

 Azar, pílulas e chá de hortelã* (pág. 
135) 

 Jogo real (pág. 141) 

 O velho Max (pág. 145) 
 

Unidade 6 
Biografia e autobiografia 

 Marie Curie (pág. 152) 

 A minha doce juventude (pág. 156) 
 

 
 
 
 

Leitura 
Texto literário e texto não literário 
Texto conversacional (entrevista) 
Texto argumentativo (texto de opinião, crítica) 
Intenção comunicativa 
Informação (Facto) 
Texto literário – modo narrativo. 
Texto narrativo (Reportagem, Romance juvenil, Conto 

fantástico e policial, Crónica, Banda Desenhada, Ficção 

científica, Biografia, Autobiografia) 
Texto narrativo: componentes e estrutura 
Recursos retóricos 
Paratexto 
Contexto 
Tempo anterior, simultâneo, posterior 
Tempo (recursos verbais) 
Coesão (Conetores) 

 

Expressão e compreensão oral 
Texto oral (dramatização; emitir opiniões) 
Diálogo 
Ouvinte 
Articulação, acento, entoação, pausa 
Enunciado 
Pertinência e cooperação 
Frase interrogativa total e parcial 
Discurso 
Texto oral e texto escrito 

 

Escrita 
Comentário. 
Tipologia textual- texto argumentativo 
Texto de opinião. 
Texto conversacional (entrevista) 
Descrição 
Retrato 
Coesão e coerência 
Resumo (Síntese) 

Registos contínuos, 
com base na 
observação direta 
na sala de aula: 

  da participação 
oral 

 da leitura 
  da atitude 
 dos trabalhos de 

casa 
 da pontualidade 
 da assiduidade 

 

 

- Fichas de 
avaliação por 
domínios 

 

-Produção de 
textos e resolução 
de questionários de 
natureza diversa 

 

- auto e 
heteroavaliação 
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Carta. 
Reconto. 
Pontuação e sinais auxiliares de escrita. 

 
Conhecimento Explícito da Língua 
Plano morfológico e das classes de palavras 

Adjetivo  
Verbo copulativo 
Verbo auxiliar (da passiva) 
Conjunção coordenativa: copulativa, adversativa, 

disjuntiva. 
Conjunção subordinativa: causal, temporal, final e 

condicional 
Plano sintático 

Tipos de frase: frase ativa e frase passiva 
Frase e constituintes da frase: GN, GV, GPrep, GAdv 
Funções sintáticas: 
Sujeito (tipos de sujeito) 
Complemento direto 
Complemento indireto 
Complemento oblíquo 
Complemento agente da passiva 
Predicativo do sujeito 
Vocativo 
Modificador do GV e de frase 
Frase simples e frase complexa 
Coordenação entre frases: oração coordenada 

copulativa, disjuntiva, 
adversativa. 

Subordinação: oração causal, temporal, final e 
condicional 

Plano lexical e semântico 
Tempo anterior, simultâneo, posterior 
Expressão idiomática. 
Relações semânticas entre palavras 
Família de palavras 

Plano discursivo e textual 
Cf. Leitura, Compreensão/expressão oral e Escrita 
Discurso direto/indireto. 
Citação 
Cortesia (formas de tratamento) 
Texto conversacional 
Sentido 
Coerência; coesão  
Conectores discursivos 

Plano da representação gráfica e ortográfica 
Pontuação e sinais auxiliares da escrita 

 
 

Nota: 
Unidade 5  

 Deverá ser analisado, no mínimo, um dos dois contos policiais, de forma a respeitar a 
orientação de trabalhar “um conto policial” (pág. 106, PPEB). Os dois contos policiais 
incluídos no manual estão reproduzidos na íntegra. 
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PLANIFICAÇÃO ANUAL – 6º Ano 

 
Língua Portuguesa 

Ano Letivo - 2013/2014 

3º Período                                          Aulas Previstas -  

Manual adotado: Diálogos 6 

Unidades/Textos Competências/Conteúdos 
Avaliação 

(Modalidades e 
instrumentos) 

 

Unidade 1 * 
 

 Texto instrucional (pág. 51) 
 

Unidade 7 

 

 A guerra do tabuleiro de xadrez (pág. 

164) 

 O pilha-galinhas (pág. 169) 

 A história de um papagaio* (pág. 
173) 

 A arca (pág. 177) 
 

Unidade 8 

 

 Poemas de … (págs. 184-211) 
 

 Violeta Figueiredo 
 Manuel António Pina 
 Matilde Rosa Araújo 
 Vergílio Alberto Vieira 
 João de Deus 
 Augusto Gil 
 Poetas de expressão 

portuguesa: 
 Agostinho Neto (Angola) 
 José Craveirinha (Moçambique) 
 Vinicius de Morais (Brasil) 
 Mutimati (Moçambique) 
 Cecília Meireles (Brasil) 

  

 

Leitura 
Texto literário e texto não literário 
Texto instrucional (regulamento) 
Texto literário – modos dramático e lírico 
Texto literário: 
 - em prosa 
 - em verso (prosa poética) 
Texto dramático:  
 - organização estrutural: ato, cena, fala, 

indicações cénicas. 
 - componentes 
Texto poético: estrofe, sílaba métrica, rima, verso 
Recursos retóricos: metáfora e anáfora 
 

Expressão e compreensão oral 
Texto oral (exposição, opinião, reconto, dramatização) 
Ouvinte 
Articulação, acento, entoação, pausa 
Princípio de pertinência, cooperação e cortesia 
 

Escrita 
Texto instrucional (regras de uso) 
Texto dramático. 
Regulamento, convite, cartaz, frases publicitárias 
Poema 
Poema visual 
Imitação criativa 
Escrita criativa: glossário 
Pontuação e sinais auxiliares de escrita  

 

Conhecimento Explícito da Língua 
Plano fonológico 

Sílaba métrica e sílaba gramatical (segmentação) 
Texto oral, texto escrito 
 

Plano das classes de palavras 
Pronome relativo. 
Conjunção subordinativa completiva 

 

 
 
 
 
 
Registos contínuos, 
com base na 
observação direta 
na sala de aula: 
  da participação 

oral 
 da leitura 
  da atitude 
 dos trabalhos de 

casa 
 da pontualidade 
 da assiduidade 
  
- Fichas de 
avaliação por 
domínios 
 
-Produção de 
textos e resolução 
de questionários 
de natureza diversa 
 
- auto e 
heteroavaliação 
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Plano sintático 
Tipos de frase. 
Subordinação: oração completiva e relativa 
Modificador do GV (com a forma de oração) 
Frases e constituintes: GPrep e GAdv 
 

Plano lexical e semântico 
Relações semânticas entre palavras 
 Processos de formação de palavras 
 

Plano discursivo e textual 
Cf. Leitura, Compreensão/Expressão oral e Escrita 
Conectores discursivos. 
Comunicação e interação discursiva 
Diálogo, monólogo 
Registos de língua: formal e informal 
Cortesia (Formas de tratamento) 
Atos de fala diretos e indiretos 

Plano da representação gráfica e ortográfica 
Sinais de pontuação (usos da vírgula) 
Sinais auxiliares da escrita 
 

 

Nota:  

Unidade 7 
Deverá ser trabalhada, no mínimo, uma das duas obras dramáticas assinaladas (A história de 
um papagaio ou As viagens de Gulliver), de forma a respeitar a orientação de trabalhar “um 
texto dramático da literatura juvenil” (pág. 106, PPEB). A obra incluída no manual (A história 
de um papagaio) está reproduzida na íntegra. 

Unidade 8 
Deverá ser feita uma seleção que inclua, pelo menos, o poema cantado (pág. 190), dois dos 
quatro primeiros poetas (págs. 190-199), um dos poetas 5 e 6 (págs. 200-205) e dois dos 
poetas de expressão portuguesa (págs. 206-209), de forma a respeitar as orientações do PPEB 
(pág. 106). 
 

Leitura orientada: (proposta) 

- Ulisses, Maria Alberta Menéres (Obra contemplada na Educação Literária das novas MC). 

  - As viagens de Gulliver, Luísa Ducla Soares. 

  *As Naus de Verde Pinho, Manuel Alegre (Optámos pelo estudo desta obra, contemplada 
na Lista das MC). 

Sobreda, 2013 

 

______________________________________ 

Observação: A planificação do 6.º ano ainda não estava definida de acordo com as MC. Enquanto o 5.º ano de 

escolaridade já incluía o estipulado no novo Programa e Metas Curriculares de Português (com caráter de 

obrigatoriedade), o 6.º ano só o integraria no ano letivo subsequente (ano de transição). 
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Português 2º Ciclo - Critérios de avaliação internos 

DOMÍNIO COGNITIV0 – 80 % 

 
 

(*) Duas fichas de avaliação por período.  
•Leitura orientada: Obras e textos para a Educação Literária constantes nas Metas Curriculares de Português.  
•Leitura recreativa: Ler 1 (um) livro por período (sugeridas pelo PNL). No 3º período, esta leitura poderá ser 
substituída por uma apresentação oral subordinada a um tema específico.  
•Fichas de avaliação por domínios: Os alunos realizarão uma ficha de avaliação com os vários domínios e mais 
uma para cada um dos seguintes: educação literária, gramática e compreensão oral.  
•Os trabalhos de casa e as atividades realizadas na aula devem revelar estudo e capacidade para aplicar as novas 
matérias. Os trabalhos de casa devem ser feitos de forma correta e com regularidade. O aluno deverá ter sempre 
presente o material necessário para o funcionamento da aula e qualquer material que o professor solicite 
pontualmente. A participação na aula deverá ser correta e ordenada, cumprindo as regras de comunicação oral 
estabelecidas na turma. Critérios de classificação de Português – 2.º ciclo 1 – Teste de avaliação com os vários 
domínios. Peso relativo dos diferentes domínios 

 
Critérios de classificação de Português – 2.º ciclo  

1 – Teste de avaliação com os vários domínios. Peso relativo dos diferentes domínios: 

Português 

Grupo/ 
Domínios 

I – Leitura e 
Escrita 

II - Educação 
Literária 

III - Gramática IV - Escrita Total 

Ponderações (20%)  (30%) (20%) (30%) 100% 

 

2 – Nos itens de resposta restrita e de resposta extensa, os critérios de classificação apresentam-se organizados 
por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos a cada item implica que a resposta seja classificada com 
zero pontos. No domínio da organização e correção da expressão escrita, considera-se, em cada resposta, o 
número de ocorrências de erro nos planos indicados, com a combinação seguinte:  
 

Domínios Monitorização Peso Parcial Peso Total Instrumentos de 
avaliação 

Oralidade  Ficha de avaliação de compreensão oral 
 Registos de observação direta da participação 

oral 
 Apresentação oral (da obra de leitura 

recreativa ou subordinada a um tema) 

3% 
3% 

 
4% 

 

10% 

 Leitura (Ficha de avaliação)  
 Leitura em voz alta 

15% 
5% 

 Escrita (ficha de avaliação)  
 Projeto EsKrítica 

10% 
5% 

Educação 
Literária 

 Ficha de avaliação (*) 
 Apresentação de um trabalho sobre a obra 

analisada 

5% + 5% 
5% 

15% 

Gramática  Ficha de avaliação (*) 10% + 10% 20% 
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– conjunto A: planos ortográfico e de pontuação;  
– conjunto B: planos lexical, morfológico e sintático.  
No plano ortográfico, incluem-se também os erros de acentuação e de translineação, bem como o uso indevido 
de letra minúscula ou de letra maiúscula inicial. É contabilizada como uma única ocorrência quer a repetição de 
uma palavra com o mesmo erro ortográfico, quer a presença de mais de um erro na mesma palavra (incluindo 
erro de acentuação, erro de translineação e uso indevido de letra minúscula ou de letra maiúscula inicial).  
3 - O item de resposta extensa que constitui o Grupo III apresenta descritores de níveis de desempenho que 
integram os parâmetros: tema e tipologia; coerência e pertinência da informação; estrutura e coesão; morfologia 
e sintaxe; repertório vocabular; ortografia. A indicação de um número mínimo de 140 e de um número máximo 
de 200 palavras, para a elaboração da resposta, significa que os limites explicitados correspondem a requisitos 
relativos à extensão de texto e devem ser respeitados. O incumprimento desses limites implica:  
– a desvalorização de 1 ponto, se a extensão do texto for de 116 a 139 ou de 201 a 224 palavras;  
– a desvalorização de 2 pontos, se a extensão do texto for de 47 a 115 palavras ou superior a 224 palavras;  
– a desvalorização total, se a extensão do texto for inferior a 47 palavras (1/3 do limite mínimo). Para efeitos de 
contagem, considera-se uma palavra qualquer sequência delimitada por espaços em branco, mesmo quando esta 
integre elementos ligados por hífen (exemplo: /di-lo-ei/). Qualquer número conta como uma única palavra, 
independentemente dos algarismos que o constituam (exemplo: /2015/). 

 
  DOMÍNIO SOCIOAFETIV0 – 20% 

Domínios Monitorização 
Peso 
Total 

Instrumentos de 
avaliação 

Comportamento 

 Respeita as regras de convivência especificadas no 
Estatuto do Aluno e no Regulamento Interno da 
Escola.  

 Revela interesse e empenho pelas atividades 
propostas.  

 Evidencia um espírito de cooperação. 

8% 

> Grelha de observação 
direta diária. 

Material 

 Faz-se acompanhar do seguinte material da 
disciplina: Manual; Caderneta; Caderno diário; 
Material de escrita (lápis ou lapiseira, borracha, 
caneta ou esferográfica de tinta legível); caderno 
para a eskrítica; Livro de leitura orientada ou de 
leitura recreativa; Outro material solicitado pelo 
professor.  

 Organiza os seus materiais. 

2% 

> Grelha de observação 
direta diária. 

Pontualidade e 
Assiduidade 

 É assíduo.  
 É pontual. 

2% 
> Grelha de observação 
direta diária. 

Participação e 
Cumprimento de 

Regras 

 Intervém oportunamente.  
 Intervém com pertinência.  
 Respeita os prazos marcados. 
  Realiza os trabalhos solicitados. 

8% 

> Grelha de observação 
direta diária. 

 

Sobreda, setembro de 2013 
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ANEXO 7 - PLANIFICAÇÃO ANUAL/PERIÓDICA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 5.º ANO DE ESCOLARIDADE – ANO LETIVO DE 

2014/15 

___________________________________________________________________________ 
Agrupamento de Escolas D. Pedro I  

 
Planificação anual – Português 5.º ano 

Manual: Diálogos – 5.º ano, Porto Editora 
 

 
Metas Conteúdos 

 
 
 
 
 
Oralidade 
 
 

Oralidade 
‒ Registo de informação (tomar notas).  
‒ Princípio de cooperação; 
‒ Reconto a partir de esquema; 
‒ Uso variado de marcadores discursivos com valor temporal; 
‒ Expressar pontos de vista; 
‒ Audição de contos; 
‒ Reconto; 
‒ Distinguir facto de opinião; 
‒ Tirar notas; 
‒ Expressar pontos de vista;  
‒ Planificação do discurso; 
‒ Apresentação oral de uma fábula; 
‒ Enunciar argumentos em defesa de duas opiniões contraditórias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leitura e Escrita 
Educação Literária 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade 1 - Texto narrativo 
– “Se eu fosse professor”, António Mota; 
– “Posso, mãe?”, Alice Vieira; 
– “O sorriso da Júlia”, Ilsa Monteiro; 
– “Palavras Azedas”, Ana Saldanha; 
– “Uma boa nova”, António Torrado; 
– “Beatriz e o Plátano”, Ilse Losa. 
 
Unidade 2 – Histórias do maravilhoso 
– “Espanta-Pardais”, Maria Rosa Colaço;  
– “Uma anão com trezentos anos”, Sophia de M. B. Andresen; 
– “Alpargata”, José Vaz. 
 
Unidade 3 – Histórias tradicionais 
– “Os três estudantes e o soldado”, Adolfo Coelho; (conto tradicional) 
– “Comida sem sal”, João Pedro Méssender e Isabel Ramalhete; (conto 
tradicional); 
– “Lenda do Penedo da Moura”, Natércia Rocha; (lenda); 
– “A meia do Natal”, João Pedro Méssender e Isabel Ramalhete; (lenda); 
– “Os dois amigos”, João Pedro Méssender e Isabel Ramalhete; (lenda); 
– “O leão e o rato”, Esopo, (fábulas); 
– “O cão e a sua imagem”, Esopo, (fábulas); 
– “O rato e a rã”, Esopo, (fábulas); 
– “A rosa e o amaranto”, Esopo, (fábulas); 
– “O pavão e o grou”, Esopo, (fábulas); 
– “Feia, tão feia”, Luísa Ducla Soares; 
– “Os viajantes e o urso”, Esopo, (fábula). 
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Lista de Obras e 
Textos para 
Educação Literária 

 
Projeto de escrita: 
‒ Carta; 
‒ Coesão textual: articulação de frases; 
‒ Continuação da história a partir de imagens; 
‒ Legendar imagens; 
‒ Resumo de conto, a partir de legendas; 
‒ Descrever estados de espírito; 
‒ Planificação, redação e revisão de uma narrativa. 

 
Educação Literária  
‒ Textos da literatura para crianças e jovens, da tradição popular e adaptações 

de clássicos (obras e textos obrigatórios);  
‒ Expressão de ideias e pontos de vista.  
‒ Inferências.  
‒ Relações intertextuais: semelhanças e contrastes.  
‒ Texto narrativo: personagens (principal e secundária), narrador, contextos 

temporal e espacial, ação; relações entre personagens e entre 
acontecimentos. - Reescrita de texto com alterações.  

‒ Recursos expressivos: comparação, enumeração, personificação. 
‒ Sentimentos. 
‒ Descrição. 
‒ Sensações. 
‒ Narrador. 
‒ Reconstituição do texto. 
‒ Leitura expressiva. 
‒ Opinião crítica. 
‒ Informação essencial e acessória. 

 
Leitura Orientada: 
Texto narrativo - Narrativas integrais: 
Virgínia Woolf, A Viúva e o Papagaio - Guião de Leitura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gramática 

Gramática  
‒ Monossílabo, dissílabo, trissílabo, polissílabo.  
‒ Sílaba tónica e sílaba átona.  
‒ Palavras agudas, graves e esdrúxulas.  
‒ Discurso direto e discurso indireto.  
‒ Nome.  
‒ Determinante.  
‒ Adjetivo.  
‒ Modos e tempos verbais (verbos regulares e verbos irregulares): formas 

finitas  
‒ indicativo (pretérito mais-que-perfeito composto); formas não finitas, 

infinitivo (impessoal) e particípio.  
‒ Verbo: principal e auxiliar (dos tempos compostos).  
‒ Pronome pessoal.  
‒ Pronome pessoal em adjacência verbal: pronomes átonos em frases 

afirmativas e negativas.  
‒ Tipos de frase.  
‒ Sinonímia e antonímia. 

 
 

Oralidade  
‒ Audição de poema (relação de sentido com o texto lido); 
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2.º Período 

 
Oralidade 

‒ Apresentar e justificar opinião; 
‒ Relato; 
‒ Ordem cronológica; 
‒ Descrição; 
‒ Citação; 
‒ Visualização de um documentário televisivo; 
‒ Visualização de uma reportagem televisiva. 

 
 
 
Leitura e Escrita 
Educação Literária 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade 4 – Histórias bem-humoradas 
‒ “Debalde e de balde”, José Lemos; 
‒ “Sapatos trocados”, José Fanha”; 
‒ “Nove vezes nove? Oitenta e um, sete macacos e tu és um!, António 

Torrado; 
‒ “Grande confusão no estádio”, António Torrado; 
‒ “Contar carneiros”, Tome e Janry, (banda desenhada). 
 
Unidade 5 – Histórias de vida 
‒ “O nosso novo professor”, Edmundo Amicis”; (diário). 
‒ “Xarope de cenoura”, José Fanha; (memórias). 
‒ “O regicídio”, Ana M. Magalhães e Isabel Alçada (relato histórico). 

 
Leitura 
‒ Pesquisa de informação; 
‒ Sínteses; 
‒ Reconto; 
‒ Divisão do texto em partes; 
‒ Resumo a partir de ilustrações; 
‒ Linguagem figurada; 
‒ Recado; 
‒ Expressar pontos de vista; 
‒ Leitura expressiva; 
‒ Relato; 
‒ Ordem cronológica; 
‒ Descrição; 
‒ Citação; 
 
Unidade 6 – Texto dramático – O espetáculo vai começar 
‒ “A flauta sem mágica”, António Torrado; 
‒ “O bonecreiro e a vendedeira de bolos”, Teresa Lopes; 
‒ “Vidas indevidas”, Manuel António Pina; 
‒ “Procuram-se detetives”, José Vaz. 
 
Educação literária/Leitura 
‒ Texto dramático: diálogo, indicações cénicas.  
‒ Cenário. 
‒ Leitura encenada. 
‒ Inferências. 
‒ Leitura expressiva. 
‒ Opinião. 
‒ Leitura dialogada. 
 
Escrita 
‒ Construção de banda desenhada. 
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Lista de Obras e 
Textos para 
Educação Literária 

‒ Histórias a partir de imagens. 
‒ Resumo. 
‒ Aviso. 
‒ Anúncio. 
 
Leitura Orientada: 
Texto narrativo - Narrativas integrais: 
Alves Redol, A Vida mágica da sementinha - Guião de Leitura.  

 
 
 
 
 
Gramática 

Gramática: 
‒ Pronome demonstrativo e possessivo. Paradigmas flexionais dos verbos 

regulares. 
‒ Modos e tempos verbais (verbos regulares e verbos irregulares): formas 

finitas – imperativo. 
‒ Advérbio. 
‒ Preposição.  
‒ Quantificador numeral.  
‒ Sinonímia e antonímia. - Família de palavras.  
‒ Funções sintáticas: sujeito (simples e composto), predicado; complemento 

direto; complemento indireto. 
 
 
 
 
Oralidade 

Oralidade 
‒ Apresentação e justificação de opinião. 
‒ Exposição. 
‒ Recitação. 
‒ Compreensão. 
‒ Visualização de uma curta-metragem sobre “A poesia”. 
‒ Distinção entre facto e opinião. 
‒ Visualização de uma entrevista. 
‒ Compreender e dar instruções. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leitura e Escrita 
Educação Literária 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade 7 – Poesia, uma linguagem particular 
‒ Luísa Ducla Soares [8 poemas]; 
‒ Teresa Guedes [2 poemas]; 
‒ João Pedro Méssender [1 poema]; 
‒ João Sousa Braga [2 poemas]; 
‒ José Jorge Letria [1 poema]; 
‒ Fernando Pessoa [3 poemas]. 
 
Educação Literária/Leitura 
‒ Verso. Estrofe. Rima. Sílabas métricas. 
‒ Opinião. 
‒ Comparação. 
‒ Leitura Expressiva. 
‒ Recitação. 
‒ Relação entre textos. 
‒ Procura e seleção de informação. 
‒ Exploração vocabular. 
‒ Poema narrativo. 
‒ Quadra popular. 
‒ Rima. 
 
Escrita 
‒ Construção de textos “À maneira de…”. 
‒ Retrato físico. 
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Lista de Obras e 
Textos para 
Educação Literária 

‒ Opinião. 
‒ Poema “À maneira de…”. 
‒ Criação de palavras-imagens. 
‒ Concurso de quadras populares. Regulamento 
 
Unidade 8 - Texto não literário 
– Textos de dicionário e de enciclopédia;  
– Texto publicitário;  
– Texto descritivo; 
– Notícia;  
– Entrevista; 
– Roteiro.  
 
 Leitura 
‒ Estrutura da notícia. 
‒ Entrevista. Entrevista em blogue. 
‒ Publicidade. Intenção comunicativa. 
‒ Texto expositivo. Intenção comunicativa. Construção de esquemas. 
‒ Roteiro. 
‒ Descrição (de paisagem e ambiente): características. 
‒ Sinais de pontuação. 
 
Escrita 
‒ Redação de título. 
‒ Exercício de pontuação. 
‒ Redação de uma notícia. 
‒ Construção de uma entrevista a partir de uma autobiografia. 
‒ Redação de um texto para um anúncio. 
‒ Redação de um texto expositivo a partir de esquemas. 
‒ Convite. Adequação discursiva. 
‒ Descrição de paisagem. 
 
Leitura Orientada: 
Texto dramático - Textos integrais: 
Ilse Losa, O príncipe nabo - Guião de Leitura. 

 
 
Gramática 

Gramática 
‒ Funções sintáticas: vocativo.  
‒ Palavras complexas; radical e afixos. Derivação de palavras por afixação 

(prefixação e sufixação).  
‒ Família de palavras. Sinonímia e antonímia. 

 
 
 

 
 
 
 

Setembro, 2014 
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Português 2º Ciclo - Critérios de avaliação internos 

 

Critérios de avaliação 
A avaliação, como processo global, dinâmico e contínuo, deve contemplar os conhecimentos e capacidade, de 
acordo com os critérios definidos em Conselho de Disciplina, bem como dos diferentes domínios das 
componentes do currículo de caráter transversal (Educação para a cidadania, TIC e Língua Portuguesa). 

 Conhecimentos e capacidades no domínio das várias disciplinas definidas para cada ano. 

 *Componentes do currículo de caráter transversal (cidadania, compreensão e expressão em Língua 
Portuguesa, Tecnologias de Informação e Comunicação: 

 Assiduidade, 
 Pontualidade; 
 Participação nas atividades; 
 Realização das atividades de forma autónoma, responsável e crítica; 
 Cooperação com os colegas; 
 Respeito pelos outros, valorizando a individualidade dos indivíduos e dos grupos; 
 Participação nas tarefas da aula; 
 Realização dos trabalhos de casa; 
 Apresentação dos trabalhos atempadamente; 
 Apresentação do material necessário para a aula; 
 Organização do caderno diário; 
 Organização dos materiais; 
 Uso correto da língua portuguesa para comunicar de forma adequada e para estruturar o pensamento próprio; 
 Pesquisa, seleção e organização de informação nas diferentes áreas do sabe, recorrendo às TIC. 

Os conhecimentos e as capacidades das várias disciplinas têm o peso de 75%, as componentes do currículo 
de caráter transversal têm o peso de 25%. 

 
 

Critérios de avaliação da disciplina de Português – 2.º Ciclo – ano letivo 2014/15 
DOMÍNIOS A AVALIAR PESO INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Oralidade 
Compreensão oral 
Expressão oral 

 
 

 
 

15% 

Leitura 
Leitura 
oral/Autónoma 
Compreensão 
Educação Literária 

 
30% 

Escrita 20% 

Gramática 10% 

Componentes 
de caráter 
transversal 

 
*25% 

 Grelhas de observação 
direta; 

 

  
A Coordenadora do grupo de recrutamento 

Setembro, 2014 
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ANEXO 8 – PLANIFICAÇÃO ANUAL/PERIÓDICA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 6.º ANO DE ESCOLARIDADE – ANO LETIVO DE 

2016/17 

____________________________________________________________________ 
Agrupamento de Escolas Dr. José Domingues dos Santos, Matosinhos  

 
Planificação anual – Português 6.º ano 

Manual: Diálogos – 6.º ano, Porto Editora 
 

2016/17                                                            1.º período 

Unidades / Textos Domínios / Conteúdos Avaliação 
(modalidades e instrumentos) 

Unidade 0 

Começar de novo 

Unidade 1 

A vida em palavras e imagens 

– Notícia (pág. 18) 

– Texto de opinião (pág. 22) 

– Gráfico (pág. 24) 

– Crítica (pág. 28) 

– Entrevista (pág. 31) 

– Publicidade (pág. 35) 

– Texto descritivo (pág. 39) 

– Texto expositivo (pág. 41) 

– Biografia (pág. 47) 

– Regulamento (pág. 52) 

Unidade 2 

Histórias de todos os tempos  

– A nau Catrineta (*) (pág. 60) 

– Bela Infanta (*) (pág. 65) 

– Os macacos (pág. 68) 

‒ As três fiandeiras (*) (pág. 

72) 

– Jorinda e Joringuel (*) (pág. 

77) 

‒ A menina e os sete corvos 
(*) (pág. 81) 

Outras obras: 

Ali Babá e os Quarenta Ladrões 
(*),  

adaptação de António Pescada 

(Guiões de Leitura – pág. 14) 
Ulisses (*),  
Maria Alberta Menéres 

(Guiões de Leitura – pág. 4) 
 

(*) Metas Curriculares –   
“Lista de Obras e Textos 
para Educação Literária – 
6.º ano” 

 Leitura  
Texto não literário. 
Texto narrativo. 
Notícia. Texto de opinião, crítica, publicidade. 
Entrevista. 
Texto descritivo. Texto expositivo. 
Biografia. Regulamento. 
Intenção comunicativa. Inferências. 
Pesquisa e organização da informação. 
Facto e opinião. Opinião crítica. 
Paratexto. 
 

 Educação Literária 
Texto literário em prosa e em verso. 
Romance tradicional. Poema narrativo. 
Conto tradicional. Conto maravilhoso. 
Texto narrativo: estrutura da narrativa. 
Texto poético: sílaba métrica. 
Intertextualidade. Contexto. 
Recursos expressivos: enumeração. 
Leitura dramatizada. 
 

 Oralidade  
Informação (compreensão, registo e retenção: tomar notas). 
Construir uma argumentação. 
Apresentação oral: expor opiniões. 
Pedir informações. Princípio de cortesia. 
Reconto (com alteração do ponto de vista). 
 

 Escrita  
Coesão e coerência. 
Planificação, redação e revisão do texto. 
Redação de títulos. Texto de opinião. 
Criação de slogan. Descrição (reescrita). 
Texto informativo. 
 

Texto biográfico. 
Redação de regras de uso. 
Resumo de texto narrativo. 
Redação de texto de contracapa. 
Pontuação e sinais auxiliares de escrita. 
 

 Gramática  
Adjetivo (subclasses). 
Nome (subclasses; flexão). Pronome (subclasses). 
Determinante (subclasses). Quantificador (subclasse). 
Verbo (flexão) Pronome pessoal em adjacência verbal. 
Tipos de frase. 
Sinónimo. 
Discurso direto/indireto. 
Palavras homófonas, homógrafas, homónimas e parónimas. 
Princípio de cortesia. 
Conectores. 
 

– Avaliação de 

diagnóstico 

– Testes de compreensão 

oral  

– Testes de compreensão 

escrita  

– Autoavaliação (págs. 57 e 

86 do manual) 

– Produção de textos e 

resolução de 

questionários de 

natureza diversa  

– Testes de avaliação 

global  

– Grelhas de 

observação/avaliação: 

   – atitudes 

   – expressão oral 

   – leitura 

   – escrita 

     (Recursos do Projeto) 
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2.º período 

Unidades / Textos Domínios / Conteúdos Avaliação 
(modalidades e instrumentos) 

Unidade 3 
Histórias escritas 
em português 
 

‒ Lucas e Pandora (pág. 88) 

‒ O príncipe perfeito (pág. 92) 

‒ Lembranças (pág. 96) 

‒ As vontades (pág. 100) 

‒  O viajante clandestino (pág. 
104) 

 

 
Unidade 4 
Histórias do mundo 
 
– Sindbad, o Marinheiro (pág. 

110) 
– Na toca do coelho (pág. 115) 
– Robinson Crusoé (pág. 119) 
– Dom Quixote de la Mancha 

(pág. 123) 
 
 
 
Unidade 5 
Histórias policiais 
e do futuro 
 
– Assalto à estação (pág. 130) 

– Azar, pílulas e chá de 
hortelã (pág. 134) 

– Jogo real (pág. 140) 
– O velho Max (pág. 143) 
 
 
 
Outra obra: 
Chocolate à Chuva (*),  
Alice Vieira 
(Guiões de Leitura – pág. 19) 
 
 

 
(*) Metas Curriculares –  
   “Lista de Obras e Textos para 

Educação Literária – 6.º ano” 

 
 
 
 
 

 Educação literária  
Texto literário – modo narrativo. 
Texto narrativo (Romance juvenil. Crónica. Adaptações de 
clássicos. Conto fantástico e policial. Banda desenhada.) 
Elementos constitutivos do texto narrativo. Inferências. 
Recursos expressivos: comparação, repetição, personificação, 
metáfora. 
Relação literatura-cinema. 
Alteração de narrador. 
Contexto. 
Leitura expressiva (dramatizada, com alteração do narrador). 

Leitura  

Relações intratextuais de causa-efeito. 
Identificação do sentido de palavras e expressões pelo contexto 
e pela estrutura interna. 
Expressões idiomáticas. 
Descrição (personagem e espaço). Inferências. 
Antecipação do assunto. 
Informação relevante. Sentido global. 
Intenção comunicativa. 
Opinião crítica. Pesquisa de informação. 
Paratexto. 

 Oralidade  

Discurso oral: interpretação e produção. 
Informação (registo e retenção: tomar notas; preencher grelhas 
de registo). 
Marcadores discursivos. Facto e opinião. 
Informação explícita e implícita. 
Emitir opiniões. Descrever personagem. 
Uso de vocabulário variado e adequado. 
 Escrita  
Planificação, redação e revisão do texto. 
Anúncio. Imitação criativa. 
Reescrita de texto com alteração de pessoa (de 3.ª para 1.ª 
pessoa). 
Carta. Descrição de pessoa. Relatório. 
Reconto de texto narrativo, usando diálogo e descrição. 
Pontuação e sinais auxiliares de escrita. 
 
 Gramática 
Variedades do português. 
Língua padrão. 
Advérbio (subclasses). Preposição. 
Verbo regular e irregular. Verbo copulativo. 
Verbo principal (transitivo e intransitivo) e verbo auxiliar. 
Formação de palavras: derivação e composição. 
Família de palavras. 
Frase ativa e frase passiva. 
Constituintes da frase: GN, GV, GPrep, GAdv. 
Funções sintáticas: 

Sujeito (tipos de sujeito). Predicado. 
Complemento direto. Complemento indireto. 
Complemento oblíquo. Complemento agente da passiva. 
Predicativo do sujeito. Modificador do GV. Vocativo. 

Discurso direto/indireto. Conectores discursivos. 

– Testes de compreensão oral  
– Testes de compreensão escrita  
– Autoavaliação (págs. 108, 128 e 

148 do manual) 
– Produção de textos e resolução 

de questionários de natureza 
diversa (manual e Caderno de 
Atividades) 

– Testes de avaliação global  
– Grelhas de 

observação/avaliação: 
   – atitudes 
   – expressão oral 
   – leitura 
   – escrita 
     (Recursos do Projeto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ver página anterior.) 
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3.º período 

Unidades / Textos Domínios / Conteúdos Avaliação 
(modalidades e instrumentos) 

Unidade 6 
Vamos ao teatro! 
 

– A guerra do tabuleiro de 

xadrez (pág. 152) 

– O pilha-galinhas (pág. 157) 

– A arca (pág. 161) 

 
 

Outra obra: 

Os piratas (*),  

Manuel António Pina 

(Guiões de Leitura – pág. 25) 

Unidade 7 

A música das palavras 
 

– Poemas (págs. 169-199) 

 

 

Outra obra: 

As Naus de Verde Pinho (*),  

Manuel Alegre 

(Guiões de Leitura – pág. 29) 

 

 
 

(*) Metas Curriculares –  

   “Lista de Obras e Textos 

para Educação Literária – 

6.º ano” 

 Educação literária 

Texto literário – modos dramático e lírico. 

Texto dramático: ato, cena, fala, indicações cénicas. 

Sentido global. 

Texto poético: estrofe, sílaba métrica, rima (toante e 

consoante), esquema rimático (rima emparelhada, cruzada, 

interpolada). 

Tema. 

Poema lírico e poema narrativo. 

Contexto. 

Comparação de versões de um texto. 

Expressão de ideias e sentimentos. 

Recursos expressivos: personificação, comparação, enumeração, 

metáfora, perífrase e anáfora. 

Leitura expressiva. 

 Leitura 

Inferências.  

Identificação do sentido de palavras e expressões pelo contexto. 

Opinião crítica. 

Leitura (dialogada, coral, dramatizada). 

 Oralidade 

Uso de vocabulário variado e adequado. 

Informação (compreensão, registo e retenção: tomar notas). 

Discurso oral (exposição, opinião, pontos de vista). 

 Escrita 

Reescrita. 

Regulamento, convite, cartaz. 

Imitação criativa. Poemas visuais. 

Resumo de texto informativo e narrativo. 

Sinais de pontuação e sinais auxiliares de escrita. 

 Gramática 

Funções sintáticas. 

Pronome pessoal em adjacência verbal. 

Formação de palavras. Família de palavras. 

Interjeição. 

Frase simples e frase complexa. 

Registos de língua: formal e informal. 

Cortesia. Formas de tratamento. 
 

– Testes de compreensão 

oral  

– Testes de compreensão 

escrita (5 e 6 – Recursos do 

Projeto) 

– Autoavaliação (págs. 166 e 

197 do manual) 

– Produção de textos e 

resolução de 

questionários de 

natureza diversa (manual 

e Caderno de Atividades) 

– Testes de avaliação 

global 

– Grelhas de 

observação/avaliação: 

   – atitudes 

   – expressão oral 

   – leitura 

   – escrita 

     (Recursos do Projeto) 

 

Observação:  

Nas Metas Curriculares, nos dois primeiros ciclos, os domínios da Leitura e da Escrita surgem associados. 

Contudo, nesta proposta de planificação, apresentamo-los separadamente, para evidenciar os conteúdos 

específicos de cada um deles. 
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Português 2º Ciclo - Critérios de avaliação internos 

  
                                       Critérios de Avaliação                              2016/2017 

Domínios Instrumentos 

de Avaliação 

 

Oralidade  

Leitura 

Escrita  

Educação Literária 

Gramática 

RESPONSABILIDADE 

 Realização de trabalhos de casa 

 Pontualidade / assiduidade 

 Material escolar 

 

ENVOLVIMENTO NAS ATIVIDADES 

 Participação (atenção, interesse e 

empenho) 

 Iniciativa e espírito crítico 

 Autonomia 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

 Comportamento 

 Cooperação 

 

 

 

Lavra, setembro de 2016 
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ANEXO 9 – LEITURA ORIENTADA – PLANIFICAÇÃO – ANO LETIVO DE 2016/17 
 

 

 
Chocolate à chuva, Alice Vieira 

Obra integral 

 
2.º PERÍODO 

 

1- Domínios | Conteúdos 2- Objetivos | Descritores de desempenho 

Oralidade 
(06) 
 

Interpretação de texto 
- Informação implícita e implícita 
- Deduções e inferências;          
sentido figurado 
- Manifestação e justificação de  
reação pessoal ao texto ouvido 
- Síntese 
 

Pesquisa e Registo de informação 
 

 
Produção de texto:  
- Géneros escolares: argumentação  
- Vocabulário: diversificado e adequado 
- Estruturas gramaticais:  
pronominalização; marcadores  
discursivos 

 

1. Interpretar textos. 
1. Distinguir informação implícita e informação explícita. 
2. Fazer deduções e inferências. 
3. Explicitar o significado de expressões de sentido figurado. 
4. Manifestar, justificando, a reação pessoal ao texto ouvido. 
5. Sintetizar enunciados ouvidos. 
 

2. Utilizar procedimentos para registar e reter a informação. 
1. Preencher grelhas de registo. 
 

3. Produzir textos orais com diferentes finalidades e com coerência. 
5. Tratar um assunto com vocabulário diversificado e adequado. 
6. Controlar estruturas gramaticais correntes e algumas estruturas 
gramaticais complexas (pronominalização; uso de marcadores 
discursivos). 
 

4. Compreender e apresentar argumentos. 
1. Identificar argumentos que fundamentem uma opinião. 
2. Justificar pontos de vista. 
 

Leitura e escrita 
(LE6) 
 
Compreensão de texto 
- Textos de características: narrativas 
- Sínteses parciais 
- Antecipação de conteúdos 
- Opinião crítica textual 
 

Pesquisa, registo e organização  
da informação 
 

6. Ler textos diversos 
1. Ler textos narrativos. 

 
7. Compreender o sentido dos textos. 

1. Realizar, ao longo da leitura de textos longos, sínteses parciais  
(de parágrafos ou secções) […]. 

 
8. Fazer inferências a partir da informação prévia ou contida no texto. 

1. Antecipar o assunto, mobilizando conhecimentos prévios com  
base em elementos paratextuais (por exemplo, deteção de título, 
capítulos […]). 
2. Identificar, pelo contexto, o sentido de palavras, expressões ou 
fraseologias desconhecidas […]. 

 
9. Organizar a informação contida no texto. 

1. Procurar, recolher, selecionar e organizar informação, com vista à 
construção de conhecimento. 
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5. Indicar os aspetos nucleares do texto de maneira rigorosa, 
respeitando a articulação dos factos ou das ideias […]. 
6. Explicitar, de maneira sintética, o sentido global do texto. 

 
10. Avaliar criticamente textos. 

1. Exprimir uma opinião crítica a respeito de ações das personagens ou  
de outras informações que possam ser objeto de juízos de valor. 
2. Fazer apreciações críticas sobre os textos lidos.  
 

Educação Literária 
(EL6) 
 

Textos da literatura para crianças e 
jovens 
 

Compreensão de texto 
- Relação entre partes do texto e  
estrutura global (modo narrativo) 
- Inferências 
- Linguagem (vocabulário,  
conotações, estrutura do texto) 
- Recursos expressivos 
- Expressão de sentimentos, ideias e  
pontos de vista 

 

18. Ler e interpretar textos literários. 
1. Ler textos para crianças e jovens […]. 
6. Fazer inferências. 
7. Aperceber-se de recursos expressivos utilizados na construção dos  
textos literários […] e justificar a sua utilização. 
8. Manifestar-se em relação a aspetos da linguagem que conferem a  
um texto qualidade literária (por exemplo, vocabulário, conotações  
[…]. 
11. Responder, de forma completa, a questões sobre o texto. 

 
20. Ler e escrever para fruição estética. 

3. Expressar, oralmente ou por escrito, ideias, sentimentos e pontos  
de vista provocados pela leitura do texto literário. 

 

3- Sequências de Atividades 

 Leitura faseada da obra Chocolate à chuva; 
 Exploração da obra a partir do guião de leitura. 

4- Avaliação 

 Domínio socioafetivo e relacional; 
 Domínio cognitivo – oralidade, leitura e escrita, educação literária. 

SUMÁRIO 

Leitura e interpretação da obra Chocolate à chuva, de Alice Vieira. Desenvolvimento de atividades de  
compreensão do texto. 

PALAVRAS-CHAVE Leitura integral; tipologia narrativa; Chocolate à chuva 
 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Nota: Planificação adaptada do manual escolar, articulando com a planificação anual e com as Metas 
Curriculares. 
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ANEXO 10 – LEITURA AUTÓNOMA/RECREATIVA – PLANIFICAÇÃO – ANO LETIVO DE 2016/17 
 

 

                                                        LEITURA DE OBRAS INTEGRAIS  
 

1- Domínios | Conteúdos 2- Objetivos | Descritores de desempenho 

Oralidade 
(06) 
 

Interação discursiva 
Princípio de cooperação 
 
 

Interpretação de texto 
- Informação implícita e implícita 
- Deduções e inferências;          
sentido figurado 
- Manifestação e justificação de  
reação pessoal ao texto ouvido 
- Síntese 

 
Produção de texto:  
- Géneros escolares: apresentação oral 
- Planificação do discurso  
(hierarquização de tópicos) 
- Vocabulário: diversificado e adequado 
- Estruturas gramaticais:  
pronominalização; marcadores  
discursivos 

3. Produzir textos orais com diferentes finalidades e com coerência. 
3. Captar e manter a atenção de diferentes audiências (com adequação   
de movimentos, gestos e expressão facial, do tom de voz, das pausas,  
da entoação e do ritmo). 
4. Respeitar princípios reguladores da intenção discursiva […], na 
apresentação de factos e de opiniões. 

 
1. Interpretar textos. 

1. Distinguir informação implícita e informação explícita. 
2. Fazer deduções e inferências. 
3. Explicitar o significado de expressões de sentido figurado. 
4. Manifestar, justificando, a reação pessoal ao texto ouvido. 
5. Sintetizar enunciados ouvidos. 

 
3. Produzir textos orais com diferentes finalidades e com coerência. 

1. Planificar um discurso oral, definindo alguns tópicos de suporte a  
essa comunicação e hierarquizando a informação essencial. 
2. Fazer uma apresentação oral (máximo de 5 minutos), com recurso 
eventual a tecnologias de informação. 
5. Tratar um assunto com vocabulário diversificado e adequado. 
6. Controlar estruturas gramaticais correntes e algumas estruturas 
gramaticais complexas (pronominalização; uso de marcadores 
discursivos). 

Leitura e escrita 
(LE6) 
 
 
 
Compreensão de texto 
Sínteses parciais 
Antecipação de conteúdos 
Opinião crítica textual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Fazer inferências a partir da informação prévia ou contida no texto. 
1. Antecipar o assunto, mobilizando conhecimentos prévios com  
base em elementos paratextuais (por exemplo, deteção de título, 
capítulos […]). 
2. Identificar, pelo contexto, o sentido de palavras, expressões ou 
fraseologias desconhecidas […]. 

 
9. Organizar a informação contida no texto. 

1. Procurar, recolher, selecionar e organizar informação, com vista à 
construção de conhecimento. 
5. Indicar os aspetos nucleares do texto de maneira rigorosa, 
respeitando a articulação dos factos ou das ideias […]. 
6. Explicitar, de maneira sintética, o sentido global do texto. 

 
10. Avaliar criticamente textos. 

1. Exprimir uma opinião crítica a respeito de ações das personagens ou  
de outras informações que possam ser objeto de juízos de valor. 
2. Fazer apreciações críticas sobre os textos lidos.  
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Produção de texto 
Resumo de texto 
 

16. Escrever textos diversos. 
1. Resumir textos. 
 

Educação Literária 
(EL6) 
 
Textos da literatura para crianças e 
jovens 
 
Compreensão de texto 
- Inferências 
- Linguagem (vocabulário,  
conotações, estrutura do texto) 
- Recursos expressivos 
- Expressão de sentimentos, ideias e  
pontos de vista 

 

18. Ler e interpretar textos literários. 
1. Ler textos para crianças e jovens […]. 
6. Fazer inferências. 
7. Aperceber-se de recursos expressivos utilizados na construção dos  
textos literários […] e justificar a sua utilização. 
8. Manifestar-se em relação a aspetos da linguagem que conferem a  
um texto qualidade literária (por exemplo, vocabulário, conotações  
[…]. 
11. Responder, de forma completa, a questões sobre o texto. 

 
20. Ler e escrever para fruição estética. 

1. Ler textos da literatura para crianças e jovens, e adaptações  
de clássicos. 
2. Fazer leitura dramatizada de textos literários. 
3. Expressar, oralmente ou por escrito, ideias, sentimentos e pontos  
de vista provocados pela leitura do texto literário. 

 

3- Sequências de Atividades 

 Leitura de uma obra integral; 
 Preenchimento da ficha de leitura; 
 Apresentação dos livros aos colegas. 

4- Avaliação 

 Domínio socioafetivo e relacional; 
 Domínio cognitivo – oralidade, leitura e escrita, educação literária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Nota: Planificação adaptada do manual escolar, articulando com a planificação anual e com as Metas 
Curriculares. 
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ANEXO 11 – FICHA DE LEITURA RECREATIVA – ANO LETIVO DE 2016/17 

 

FICHA DE LEITURA RECREATIVA – PORTUGUÊS 

 
Nome: Turma: N.º 

Avaliação: Ass. Professor: Ass. E.E.: 

 

1.Indicação Bibliográfica 

1.1. Título:_____________________________________________________________________ 
1.2. Autor: _____________________________________________________________________ 
1.3. Nº de páginas: _____  Editora: _________________________ Data de edição: ___________ 
1.4. É um livro de… 

           Aventuras          Viagens          Ficção científica          Contos          Outro    
Qual?__________________ 

 
 

2. Localização da ação… 
No espaço: ______________________________ No tempo: ______________________________ 
 

3. As personagens 
3.1. As personagens que entram na história, são: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

3.2.A personagem principal é _______________________________________________________ 
 

3.3. A minha personagem preferida é ___________________ porque _______________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
4. Resumo da história: 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

5. Agradou-me / desagradou-me o desfecho da história, uma vez que 
__________________________________________________________________________________ 
 
6. Aconselho / não aconselho este livro aos meus amigos 
porque____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
7. Gostei especialmente da seguinte passagem (pág. ___): 
“_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________” 
 
 
Ilustração da passagem anterior: 

 

 

Data de entrega ____/____/____ 
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ANEXO 12 – GUIÃO DE APRESENTAÇÃO ORAL – ANO LETIVO DE 2016/17 

 
 

 
PREPARA A TUA APRESENTAÇÃO ORAL, TENDO EM CONTA OS SEGUINTES ASPETOS:  

 

 Introdução: 

 Razões da escolha. 

 Identificação da obra: 
 Título; 
 Autor/autora; 
 Editor; 
 Edição; 
 Nº de páginas; 
 
 Relaciona a ilustração da capa com a história (sem a desvendar). 
 

 Assunto da obra: 

 Faz um pequeno resumo da obra ou a esquematização da história narrada, sem 
referir pormenores. 

 Apresenta exemplos de recursos expressivos utilizados na construção do texto e 
justifica a sua utilização. 

 Apresentação da opinião sobre o livro: 
 Gostei de … porque… 

 Não gostei de … porque … 

 

 Seleção e leitura de uma passagem interessante (máximo 10 linhas) e justificação da 
escolha. 

 

 Aconselhamento ou não da leitura da obra: 
 Justificação da opção. 

Nota: 

 Traz o teu livro no dia da apresentação. 

 Sê expressivo. Lembra-te de que os teus gestos, a tua expressão facial, o teu tom de 

voz, de entoação e de ritmo são muito importantes para despertar o interesse do 

público. 

 Controla o teu tempo. A tua apresentação não deve exceder os 5 minutos. 

 Poderás utilizar os recursos que bem entenderes (facultativo), no entanto, no caso de 
optares pelas Tecnologias de Informação e Comunicação, não te limites a ler a 
informação apresentada! 

Leitura Autónoma/Recreativa Domínios de referência: Oralidade | Educação Literária 

Guião de apresentação oral 


