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Resumo  
 

Ao longo deste Relatório de Estágio, pretende-se atingir dois grandes objetivos.  

Em primeiro lugar, procura-se apresentar os resultados, ainda incipientes, 

relativamente ao tratamento dado ao “Futuro (Imperfeito)” do “Indicativo”, na primeira 

metade do século XX, em níveis de ensino equiparáveis aos atuais 1.º e 2.º Ciclos do 

Ensino Básico, comparando tais resultados não só com o que os Programas atuais desses 

níveis de ensino preveem quanto ao tratamento dos referidos “tempo” e “modo”, mas 

também com o domínio dos mesmos revelado por uma amostra de alunos/informantes do 

2.º Ciclo do Ensino Básico. Em segundo lugar, pretende-se descrever o trabalho 

desenvolvido no âmbito do Estágio efetuado na disciplina de Português lecionada ao 1.º 

Ciclo do Ensino Básico e ao 2.º Ciclo do Ensino Básico, refletindo sobre os seus 

resultados. 

O Relatório, de feição dissertativa, organiza-se, assim, em três momentos. O 

primeiro é dedicado à pesquisa e à seleção de informação teórica sobre o tema sob escopo, 

ou seja, o tratamento do “Futuro (Imperfeito)” do “Indicativo” feito por gramáticos 

conceituados da primeira metade do século XX – José Maria Relvas (39[s.d.]) e Francisco 

Torrinha (41945) –, levando em linha de conta contributos científicos de autores de obras 

contemporâneas das publicadas por esses gramáticos, embora destinadas a um público 

universitário. Para esta abordagem, foi crucial o levantamento de dados sobre a 

contextualização histórica, política, económica, social e cultural da época em estudo. O 

segundo momento destina-se à apresentação de um inquérito aplicado a um grupo de 

alunos do 6.º Ano de escolaridade, ano que foi alvo da minha prática letiva 

supervisionada, bem como à análise dos resultados obtidos e à reflexão sobre os mesmos. 

Posteriormente, no âmbito do terceiro momento, procede-se à descrição da prática letiva 

desenvolvida nos 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico e à apresentação de um conjunto de 

considerações finais.  

 

Palavras-Chave: Estágio; Português; Gramática; Inquérito. 
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Abstract  
 

Throughout this internship Report, I aim to achieve two major objectives.  

Firstly, I seek to present the results, still incipient, with regard to the treatment 

given to the "Future (Imperfect)" of the "Indicative", in the first half of the 20th century, 

in levels of education comparable to the current 1st and 2nd Cycles of Basic Education,  in 

order to compare those results not only with what the current Programs of those levels 

foresee  regarding the treatment of the referred "tense" and "mood", but also with the 

domain of those items revealed by a sample of students/informants of the 2nd Cycle of 

Basic Education. Secondly, I intend to describe the work carried out within the framework 

of the training course conducted in the discipline of Portuguese taught in the 1st and in the 

2nd Cycles of Basic Education, reflecting on its results. 

The Report is organized in three moments. The first moment is dedicated to the 

research and selection of theoretical information about the topic under scope, that is, the 

treatment of "Future (Imperfect)" of the "Indicative" made by highly regarded 

grammarians of the first half of the 20th century – José Maria Relvas (39[s.d.]) and 

Francisco Torrinha (411945) –, taking into consideration scientific contributions of 

contemporary works of other authors intended for a university audience. To this approach, 

it was crucial to collect data on the historical, political, economic, social and cultural 

contextualization of the period under study. The second moment is for the presentation 

of a survey applied to a group of students of the 6th grade level, that was the target of my 

supervised teaching practice, as well as for the analysis of the results obtained and for the 

reflection on them. Afterwards, within the third moment, I present the description of the 

teaching practice developed in the 1st and in the 2nd Cycles of Basic Education as well as  

a set of final considerations. 

 

 

Keywords: Internship; Portuguese Language; Grammar; Inquiry. 
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Introdução 
 

Este relatório integra um trabalho de pesquisa sobre o tratamento do “Futuro”1 do 

“Indicativo” no 1.º e no 2.º Ciclos do Ensino Básico.   

Assim, tracei como objetivos para a sua primeira parte (i) selecionar duas 

gramáticas escolares representativas dos instrumentos metalinguísticos oficialmente 

adotados na primeira metade do século XX, no ensino do Português em níveis 

correspondentes aos atuais 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico, bem como duas obras 

metalinguísticas da mesma época suscetíveis de sustentar os dados metalinguísticos 

exibidos nessas gramáticas escolares; (ii) contextualizar, de seguida, a emergência dessas 

obras; (iii) proceder, posteriormente, através de uma tabela comparativa, ao apuramento 

do tratamento dado ao “Futuro (Imperfeito)” do “Indicativo” pelos diferentes autores das 

obras selecionadas; (iv) e dar, finalmente, conta de eventuais variações terminológicas. 

Relativamente à segunda parte, empírica, os objetivos a que me propus foram (i) 

verificar quais os objetivos programáticos atualmente delineados pelo Ministério da 

Educação e Ciência do Governo de Portugal para o ensino de Português no 1.º e no 2.º 

Ciclos do Ensino Básico, designadamente, os referentes à gramática do Português; (ii) 

identificar momentos de lecionação destinados ao tratamento do “Futuro (Imperfeito)”, 

enquanto “tempo” marcado pelo “modo Indicativo”; (iii) aplicar um inquérito destinado 

a obter conhecimento, junto de informantes que frequentassem os atuais 1.º e 2.º Ciclos 

do Ensino Básico, sobre o domínio do “tempo” e do “modo” sob análise; (iv) comparar 

os dados fornecidos pelos informantes consultados com o tratamento dado ao tema por 

uma gramática escolar coeva destinada ao(s) ciclo(s) de ensino em causa; e, (v) por fim, 

comparar os contributos teórico-didáticos mais recentes relativos ao tema sob escopo 

(tomando em consideração os dados fornecidos pelos informantes) com o tratamento que 

lhe tenham emprestado obras metalinguísticas de referência e gramáticas escolares da 

primeira metade do século XX no âmbito de um determinado momento do 

desenvolvimento da ciência linguística em Portugal.  

 A pertinência deste estudo prende-se com o interesse em verificar, por 

comparação com estados de coisas passados, o estado de coisas atual relativamente não 

só ao tratamento dado ao “tempo Futuro (Imperfeito)” do “Indicativo” como também ao 

                                                             
1 Seguimos a taxinomia proposta, para o Português, pelo funcionalismo martinetiano (cf. Barbosa, 1994). 
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seu reconhecimento e à sua aplicação pelos atuais alunos do 1.º e do 2.º Ciclos do Ensino 

Básico.  

 Não me tendo sido possível lecionar a disciplina em causa nem ao 4.º Ano (1.º 

Ciclo), nem ao 5.º Ano (2.º Ciclo), cujos Programas previam, precisamente, a abordagem 

dos aspetos gramaticais do Português indicados acima, optei por apurar, por meio de um 

Inquérito, o domínio e a consciência de uso desses itens gramaticais por alunos do 6.º 

Ano (2.º Ciclo) que teriam, à partida, acabado de obter informação (no 4.º e no 5.º Anos) 

sobre o assunto. 

O presente relatório está, portanto, dividido em três partes, no âmbito das quais 

apresento o enquadramento da emergência das obras metalinguísticas suprarreferidas, os 

resultados da aplicação do Inquérito supramencionado e a descrição da prática de ensino 

supervisionada. Concluo-o com a apresentação de algumas considerações finais.  
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Em virtude de o meu tema de estudo ser o tratamento do “Futuro (Imperfeito)” 

do “Indicativo” no 1.º e no 2.º Ciclos do Ensino Básico, selecionei duas gramáticas 

escolares representativas do estado da arte, metalinguisticamente falando, da 

primeira metade do século XX no referente ao Ensino Básico, bem como duas obras 

de referência de história da língua portuguesa, sobretudo destinadas a um público 

universitário. As obras sob escopo são as seguintes, segundo a ordem acabada de 

indicar: 

· Relvas, José Maria (39[s.d.]). Gramática portuguesa. Exercícios graduados 

(Ensino primário e de admissão aos liceus. Ensino comercial e industrial. 1.ª, 2.ª 

e 3.ª classes dos liceus), 39.ª ed. Porto: Machado & Ribeiro, Limitada/Livraria 

Católica Portuense. 

· Torrinha, Francisco (41945). Epítome de gramática da língua: 1.º ciclo. Obra 

aprovada oficialmente, 4.ª edição. Porto: Edições Marânus. 

· Nunes, José Joaquim (91989 [1919]). Compêndio de gramática histórica 

portuguesa (fonética e morfologia), 9.ª edição. Lisboa: Clássica Editora. 

· Hüber, Joseph (1986 [1933]). Gramática do Português Antigo, trad. port. de 

Maria Manuela Gouveia Delille. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.  
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1. Sobre alguns dados biobibliográficos dos autores das gramáticas escolares 

selecionadas e das obras metalinguísticas de referência 

 

Enunciado o conjunto de obras que vão ser alvo de estudo, é importante também 

fazer referência a alguns dados biobibliográficos dos seus autores. 

 

José Maria Relvas (1858-1929) foi nomeado Ministro das Finanças no governo 

provisório da República. Matriculou-se no Curso de Direito ministrado pela Universidade 

de Coimbra, o qual frequentou até ao segundo ano, tendo-o abandonado para seguir o 

Curso Superior de Letras, que veio a concluir, em 1880, com a tese intitulada O Direito 

feudal. (Cf. http://www.arqnet.pt/dicionario/relvasj.html.) 

Tendo aprofundado os seus conhecimentos nas áreas de Economia e de Finanças, 

proferiu uma conferência sobre questões económicas, no Centro Comercial do Porto, em 

1910, cujo texto, sob o mesmo título – Conferência sobre questões económicas –, deu à 

tipografia Bayard, para publicação. Publicou, ainda, artigos, em diversos órgãos da 

imprensa escrita, sobre esse mesmo tema e, também, sobre arte. Relvas foi um dos que 

mais serviços prestaram à implantação da República em Portugal, tendo feito parte do 

diretório do Partido Republicano. Quando assumiu a pasta das Finanças, depois da 

proclamação da República, no dia 5 de outubro de 1910, obviou a muitas reclamações, 

que considerava justas, ao procurar tomar medidas e fazer reformas que pudessem, tanto 

quanto possível, em conformidade com o seu espírito democrático e consciencioso, 

satisfazer os reclamantes. O seu nome chegou a ser sugerido como candidato a Presidente 

da República. Nas primeiras cortes constituintes, depois da eleição do Presidente Manuel 

de Arriaga, José Relvas foi deputado pelo círculo de Viseu. (Cf. 

http://www.arqnet.pt/dicionario/relvasj.html.) 

 

Por seu turno, José Joaquim Nunes (1859-1932) foi Sacerdote, tendo chegado, em 

1889, a Capelão militar. Como Professor, esteve em escolas particulares (Lagos, 

Santarém), liceus (Beja, Santarém, Camões) e no Colégio Militar. Foi, desde 1913, sócio 

correspondente da Academia das Ciências de Lisboa, havendo passado a sócio efetivo em 

1926. Em 1914, tornou-se Professor da Faculdade de Letras de Lisboa, já com 55 anos, 

tendo lecionado no grupo de Filologia Clássica e havendo-se tornado Catedrático a partir 

de 1917. Foi Diretor da Faculdade um ano antes de, por chegar à idade- 

-limite, se aposentar (1929). De grande capacidade pedagógica e científica, dados os seus 
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conhecimentos de Latim e de Grego, correspondia-se, nessas línguas, com Leite de 

Vasconcelos e José Maria Rodrigues, seus colegas e amigos.  

Da sua bibliografia, destacam-se artigos de natureza lexicográfica, dialetal, 

histórica e hagiográfica, publicados na Revista Lusitana, no Boletim da Classe de Letras 

da Academia das Ciências de Lisboa e na Revista Romanischen Jahresberichites, bem 

como alguns livros, a saber, Chrestomathia archaica: excerptos da literatura portuguesa 

desde o que mais antigo se conhece até ao século XVI, acompanhados de introdução 

grammatical, notas e glossário, obra publicada em 1906; Crónica da Ordem dos Frades 

Menores (1209-1285), vinda a lume, em dois volumes, no ano de 1918; Cantigas d'amigo 

dos trovadores galego-portugueses (edição crítica acompanhada de introdução, 

comentário, variantes e glossário), obra publicada em três volumes, entre 1926 e 1928; 

Digressões lexicológicas, obra publicada em 1928; Cancioneiro de D. Dinis, publicado 

em 1930; Cantigas d'amor dos trovadores Galego-Portugueses, obra publicada em 1932; 

Compêndio de gramática histórica portuguesa: (fonética-morfologia), dado à estampa 

em 1919; e Florilégio da literatura portuguesa arcaica: trechos coligidos em obras 

escritas desde o começo do século XIII até os primeiros anos do século XVI, obra 

publicada em 1932. Na verdade, «José Joaquim Nunes pertenceu à geração pioneira da 

linguística portuguesa» (http://cvc.instituto-camoes.pt/hlp/biografias/jjnunes.html).  

 

Quanto a Francisco Torrinha (1879-1955), nasceu a 1 de maio de 1879, em Joane, 

distrito de Braga. Frequentou o curso liceal em Braga, tendo-se formado em Teologia, na 

Universidade de Coimbra. Como Professor, exerceu o seu magistério, no 1.º Grupo, no 

liceu de Évora, de 1903 a 1913, e, depois, ao longo de cerca de três décadas, no antigo 

liceu D. Manuel II, no Porto. Doutorou-se na primeira Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto, onde lecionou, tendo chegado a ser Professor Catedrático, e 

ensinou, ainda, na Escola Industrial Faria Guimarães, onde desempenhou um cargo de 

direção. A sua vida ficou essencialmente marcada pela sua dedicação ao estudo da 

gramática portuguesa, tendo publicado vários artigos em revistas e várias obras, de entre 

as quais são dignos de menção o Dicionário Latino-Português e o Dicionário Português- 

-Latino. Por mérito seu, foi convidado – em vão, por razões de saúde – a exercer funções 

de Professor Catedrático de Filologia Clássica na Faculdade de Letras da Universidade 

de Coimbra. A 16 de maio de 1949, obteve do Governo a Comenda da Ordem Militar de 

Sant'Iago da Espada, vindo a falecer, no Porto, a 16 de outubro de 1955.  
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Por fim, Joseph Hüber (1884-1960) nasceu em Bregenz, na Áustria, em 1884, 

tendo sido Professor na Escola Superior de Comércio de Viena e Professor Catedrático 

da Universidade da mesma cidade. Publicou, em 1933, o livro intitulado 

Altportugiesisches Elementarbuch – que Maria Manuela Gouveia Delille traduziu, em 

1986, para português, com o título de Gramática do Português Antigo –, entre outras 

obras e estudos metalinguísticos dedicados às línguas românicas. Joseph Hüber faleceu 

em 1960. 

 

2. Contextualização do aparecimento das obras acima identificadas 
 

Em função da vida e da obra desses estudiosos, aferi que as obras metalinguísticas, 

de tipologia distinta, de que são autores surgem em épocas diferentes. 

 

2.1. Obras mencionadas de José Relvas e de José Joaquim Nunes 

 

A obra intitulada Gramática portuguesa. Conjugações de verbos irregulares 

(Ensino primário) (cuja 7.ª edição é de 1914), de José Relvas, e o Compêndio de 

gramática histórica portuguesa (fonética e morfologia) (cuja 1.ª edição é de 1919), de 

José Joaquim Nunes, emergiram no período político da Primeira República relativamente 

ao qual Fernandes (2010: 31) refere o seguinte: 

 

(…) [o]s estudiosos que trabalham sobre o século XX português são unânimes no 

uso confortável que fazem [do ano de 1890] para dar início às suas investigações, 

prestando pouca atenção ao período precedente e vislumbrando na reação doméstica à 

“afronta” do governo britânico o ponto de partida inquestionável da afirmação 

triunfante do republicanismo (…). 

 

Também Luís Reis Torgal e João Lourenço Roque «usa[m] a data de 1890 como 

charneira entre a época dedicada ao “liberalismo” e a “segunda fundação”, consagrando 

ao ciclo de 1890-1926 uma coerência histórica intrínseca» (Fernandes, 2014: 31). 

Ao longo do século XIX, tinha-se assistido, em Lisboa, a um crescente 

radicalismo urbano, mais moderado no Porto; no entanto, foi esse crescente radicalismo 
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que contribuiu para um dos principais fatores de perturbação da vida política em Portugal. 

(cf. Fernandes, 2014: 33). 

Considera Fernandes (cf. 2014: 33) que a política nacional se resumia, então, 

sobretudo, aos jogos de bastidores do poder, entre os corredores do Parlamento em São 

Bento e as salas dos ministérios no Terreiro do Paço ou as redações dos jornais do Bairro 

Alto, e às reações que iam acontecendo nas duas principais cidades do país. 

A esquerda monárquica apresentava-se sem bases sociais para apoio e não 

suportava o peso político para se impor ao tradicionalismo do país essencialmente rural e 

analfabeto. A direita era uma sociedade assente na Igreja Católica, embora a aliança entre 

o trono e o altar se tivesse começado a perder desde 1820 para se transformar numa 

relação cívica; apegou-se, por isso, à defesa da Constituição de 1826 (depois 

sucessivamente reformada), para protestar contra o “avanço” irremediável da República, 

até porque o «anticlericalismo radical veio a tornar-se o motor essencial da 

republicanização da Monarquia» (Fernandes, 2014: 33). 

A queda da Monarquia Constitucional e a instauração da República são devidas a 

conflitos de interesses entre os vários grupos sociais aos quais o Estado liberal não foi 

capaz de oferecer uma resposta (cf. Fernandes, 2014: 61). 

A tensão originada pelo Ultimatum provocou alterações nas «condições de 

desenvolvimento material do país» (Fernandes, 2014: 61): 

 

(…) os grupos sociais emergentes das classes intermédias (média e pequena 

burguesia) e do proletariado fabril e oficinal (…)  foram excluídos do poder pelas elites 

oligárquicas (…) ( Fernandes, 2014: 61). 

 

Fernandes (2014: 62) refere, ainda, o seguinte, atendendo à cultura liberal que 

existia: 

 Os mais “idealistas” (…) defendiam a gradual e legal realização da República 

com o respeito pelas instituições tradicionais (Monarquia e Igreja), consideradas 

essenciais para envolver a maioria da população analfabeta e pobre. Já os “radicais”, 

por seu turno, pretendiam derrubar a Monarquia e o poder da Igreja pela via da 

violência porque viam ali um potencial de constrangimento da vida política e cívica da 

sociedade. (…) 
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(…) [O] regime de 5 de Outubro consagrou a segunda via. O rei deixou de ser o 

árbitro entre os conflitos de interesses das elites políticas, sendo substituído pelo 

princípio revolucionário (…). 

A República foi o auge do Liberalismo oitocentista, prolongando-se até meados 

de 1926. Foi um salto qualitativo em relação ao regime liberal monárquico. O governo 

que surgiu após 1910 não era novo, mas, sim, apresentou-se como uma continuação 

melhorada do anterior. (Cf. Fernandes, 2014: 60.) 

Afonso Costa, em 1913, no parlamento, observou o seguinte: 

 

 “se quiserem fazer eleições com analfabetos, façam-nas os senhores, porque eu 

quero fazê-las com votos conscientes…Indivíduos que não sabem os confins da sua 

paróquia, que não têm ideias nítidas e exatas de coisa nenhuma, nem de nenhuma pessoa, 

não devem ir à urna, para não se dizer que foi com carneiros que confirmámos a 

República” (Costa, apud Fernandes, 2014: 60). 

 

 A República surgiu como um passo direcionado para a modernização do Estado 

dentro de condicionalismos herdados da Monarquia. Entretanto, «uma das críticas mais 

apontadas [foi] o seu caráter determinista. Outros [apontaram] para a República como um 

falhanço do sistema liberal» (Fernandes, 2014: 60): 

(…) a República, descrita enquanto fenómeno pequeno-burguês e citadino, 

fracassou porque não foi capaz de alargar a sua base social de apoio integrando o mundo 

rural; porque se revelou inapta para democratizar o sistema político, depois de ter 

arvorado tal premissa durante a fase de propaganda, com medo de ser erradicada do 

poder pela via eleitoral e de ter assente a morfologia da sua governação no monopólio 

político do Partido Democrático (…) (Fernandes, 2014: 61). 

 Assim sendo, o republicanismo apareceu como uma tentativa de democratização 

que se propôs enfrentar «realidades económicas e sociais novas que [tinham começado] 

a formular-se desde meados de Oitocentos» (Fernandes, 2014: 60). 

 Em 1919, o Exército foi defensor do regime. Em 28 de maio de 1926, o que 

ocorreu não foi só a mera substituição da democracia por um regime de autoritarismo. 

Assistiu-se, sim, à verdadeira oportunidade de instaurar um estado de direito, que 

pretendia ultrapassar os problemas resultantes da revolução: 
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 (…) o regime republicano de 1910 [a] 1926 [apareceu] como a tentativa de 

superação do liberalismo oligárquico herdado do século XIX, tendo-se, porém, 

evidenciado, também, a sua inaptidão para dar resposta positiva às tensões 

democratizadoras da sociedade portuguesa, para normalizar o sistema político e para 

concretizar o seu programa (...) (Fernandes, 2014: 62). 

 

Em termos económicos, Portugal, no final do século XIX, apresentava «alterações 

institucionais do regime de propriedade» (Silva, 2014: 117). Estas mudanças surgiram 

pela construção da última fase da rede ferroviária que estava em marcha e que se 

completaria até 1910, permitindo, assim, ao país uma nova modernização dos transportes. 

Em relação às políticas económicas, não foram significativas ao longo deste período, pois 

este foi marcado «por crises internas e externas e por uma mudança de regime político 

em 1910, que substituiu a Monarquia Constitucional pela República» (Silva, 2014: 117). 

O século XIX e os princípios do século XX foram períodos de transformações 

fundamentais para a economia portuguesa.  

 Deram-se várias mudanças institucionais que tiveram repercussões económicas. 

Uma delas foi a expropriação da maior parte dos patrimónios da Coroa, da aristocracia e 

da Igreja, tal como salienta Silva (cf. 2014: 125), que afirma, ainda, o seguinte: 

(…) A mais significativa [mudança] terá, porventura, sido a plena exploração 

agrícola do território, no que constituiu a verdadeira “revolução agrícola 

portuguesa”, como lhe chamou Albert Silbert (…) (Silva, 2014: 125). 

Os finais do século XIX ficaram marcados por duas medidas legislativas que 

permitiram um crescimento do produto agrícola. Tratou-se do protecionismo cerealífero 

e da chamada «Lei da fome» de 1899. (Cf. Silva, 2014: 125). 

Em Portugal, a qualificação do trabalho continuou a ser um bem raro, pois as taxas 

de alfabetização eram das mais baixas da Europa, «não [sendo tal lacuna] compensada 

por mecanismos de instrução profissional que não dependessem da escolarização formal» 

(Silva, 2014: 130). Entretanto, «a reduzida produtividade» decorreria da «fraca dotação 

de capital por trabalhador, o que se traduzia na utilização de máquinas e processos de 

trabalho menos eficientes» (Silva, 2014: 130). 
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Isto resultou num crescimento industrial vagaroso, centrado quer em bens de 

primeira necessidade (alimentação, indústria e têxtil), quer na substituição de importações 

e orientado para o mercado interno (cf. Silva, 2014: 130). 

Em suma, o setor industrial teve um crescimento pouco vigoroso e Portugal não 

recuperou o atraso anterior. A indústria têxtil transformou-se no maior ramo industrial 

português, tendo surgido novas e modernas indústrias alimentares, como as de conservas 

de peixe ou as de moagem e panificação. É, ainda, neste período que surgem os primeiros 

grupos económicos, como, por exemplo: o Banco Burnay, a casa Sotto Mayor ou o Banco 

Fonseca, Santos & Viana. (Cf. Silva 2014:131.) 

 (…) Porém, na viragem do século, assistiu-se ao nascimento e à primeira 

expansão daquele que viria a ser o maior grupo económico português do século XX, a 

CUF (Companhia União Fabril), cuja atividade principal assentava num ramo industrial 

relativamente sofisticado: a indústria química. (…) (Silva, 2014: 131.) 

De acordo com um censo de 1900, a sociedade portuguesa, nesta época, era 

constituída por 5 milhões e meio de portugueses no continente e nas ilhas adjacentes, 

número que aumentaria para perto dos 6 milhões em 1910 – um crescimento muito 

razoável de 9,9 % em dez escassos anos (cf. Telo, 2014: 159): 

 

(…) Em 1910, a taxa bruta de natalidade era de 32% e a correspondente 

mortalidade, de 19%, o que permitia um crescimento natural de 13%. Uma primeira e 

importante observação é a de que, uma década depois, segundo o censo de 1920, a 

população portuguesa pouco tinha aumentado, pois chegara aos seis milhões. As taxas 

de natalidade e mortalidade mantiveram valores normais até ao envolvimento de 

Portugal na Grande Guerra. A evolução, entre 1916 e 1919, é marcada pela queda da 

natalidade – de cerca de 38% para 28%, em 1919 – e pelo aumento da mortalidade – de 

20% para 25%, em 1919. O ano de 1918 é o pior de todos, com uns incríveis 41% de 

mortalidade, o que representa o dobro do normal e o índice mais elevado desde que há 

registos históricos em Portugal (248 000 mortos no ano final da guerra, mais do dobro 

dos 113 000 registados em 1910) (…) (Telo, 2014: 159). 

 

 (…) Os serviços de saúde normais estavam saturados por completo e não 

conseguiam enterrar os mortos a tempo, enquanto as famílias não queriam manter os 
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cadáveres em casa com medo do contágio. A partir de 1920, a paz e o fim das epidemias 

permitiram o regresso à normalidade, tendo-se registado, em 1927, exatamente os 

mesmos valores das taxas de natalidade e de mortalidade de 1909 (respetivamente, 30 e 

19%) (…) (Telo, 2014: 160). 

 

O mundo rural português apresentava uma característica digna de nota:   

 

(…) era muito marcado pela pequena propriedade, mas por uma pequena 

propriedade original, interligada com a grande e dela inseparável, do mesmo modo que 

era inseparável da economia do Atlântico, à qual fornecia os emigrantes e de onde 

recebia importantes remessas de libras (…)  (Telo, 2014: 163). 

 

A sociedade era marcada por valores tradicionais. Efetivamente, a Igreja Católica 

e as instituições do Antigo Regime ainda tinham grande peso nela: 

 

 (...) Os morgados, por exemplo, podiam já não beneficiar da forma de herança 

legal que foi a base do seu poder financeiro mas continuavam a ser uma instituição aceite 

e influente nas zonas rurais, partilhando com os sacerdotes o papel de líderes. (…) (Telo, 

2014: 163-164.) 

 

Os morgados, nas zonas rurais, eram os pequenos agricultores, que, geralmente, 

tinham famílias numerosas e pertenciam à parte mais pobre da população portuguesa, 

tendo uma elevada taxa de natalidade e uma gigantesca taxa de mortalidade infantil. Estas 

famílias tinham cerca de dez filhos, dos quais só cerca de metade chegava à idade adulta. 

Os filhos eram o grande capital do pequeno agricultor, em quem ele investia para ter 

trabalho e rendimentos – investia pouco, porque a educação era escassa ou nula e muito 

cedo se começava a trabalhar. Era normal os filhos emigrarem, para enviarem dinheiro 

para as suas famílias. (Cf. Telo, 2014: 163-164.) 

 

(...) [A] agricultura de autossubsistência de Portugal, marcada pela minúscula 

propriedade, permitia a manutenção de dois outros setores que completavam o mundo 

rural: o latifúndio, que dominava no Sul, e a agricultura moderna, concentrada nas 

regiões à volta das grandes cidades ou nas terras mais férteis. (…) (Telo, 2014: 164.) 
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No que à agricultura diz respeito, destacaram-se dois produtos, sendo eles o vinho 

do Porto e o da Madeira. Estes tinham adquirido notoriedade mundial, graças ao facto de 

o seu principal destino ser a Inglaterra. O vinho do Porto dependia de uma série de grandes 

famílias inglesas que se instalaram no Douro desde havia séculos e dominavam, não 

propriamente a produção de uva, mas as grandes adegas do Porto e das cidades do Douro, 

bem como o comércio de exportação. A produção da azeitona também era bem vista e 

aproveitada, sendo considerada como um dos produtos agrícolas nacionais de destaque, 

canalizado para milhares de pequenos lagares regionais. 

Quanto às fábricas de conservas de peixe, por norma de média dimensão, 

laboravam na altura da pesca (fosse sardinha ou atum), sendo a esmagadora maioria dos 

seus trabalhadores composta por mulheres e filhas de pescadores temporariamente 

recrutadas (cf. Telo, 2014: 167). 

Estes operários correspondiam a cerca de um terço dos portugueses ativos, sendo 

a sua quase totalidade analfabeta e muito influenciada pela Igreja. Tal franja da população 

não votava nem tinha acesso à informação escrita, não exercendo nenhuma atividade 

política. (Cf. Telo, 2014: 169.) 

Em termos de cultura, Portugal, desde a década de 1890 até meados da década de 

1930, encontrava-se em torno de dois eixos:  

 

(…) o da emergência do nacionalismo como horizonte dominante nas obras dos 

escritores, intelectuais e artistas; e o do desenvolvimento de indústrias culturais assentes 

nos mecanismos da reprodução mecânica de imagens e sons (…) (Trindade, 2014: 197). 

 

 (…) Pela década de 1890, o público do mercado livreiro tinha no positivismo e 

no realismo as suas principais fontes para ver e explicar o mundo. (…) As palavras, tanto 

em Palavras Loucas, de Alberto de Oliveira (1894), como em Palavras Cínicas, de Albino 

Forjaz de Sampaio (1905), pareciam representar, na sua loucura e cinismo, o primeiro 

sintoma de uma crise na racionalidade do sistema positivista e na verdade da estética 

realista (Trindade, 2014:197-198). 

Palavras Loucas foi o livro fundador do nacionalismo moderno português saído 

da crise de 1890. (…) Palavras Cínicas, por outro lado, foi provavelmente o maior êxito 

editorial da literatura portuguesa nas primeiras décadas do século XX (…) (Trindade, 

2014: 198). 
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Alberto de Oliveira propôs um «programa literário» devido à crise literária em 

que o país se encontrava e que também assumia contornos políticos: «sair de Lisboa e 

virar as costas à Europa para percorrer o verdadeiro país “lendo as serras, soletrando os 

panoramas” (…)» (Trindade, 2014: 198): 

 

Com os seus companheiros de geração (…) transformaria, a partir daí, a 

prostração perante o frenesim do século – e as marcas do decadentismo visíveis, por 

exemplo, em Só, livro de poemas do seu íntimo amigo António Nobre – num programa a 

que chamaram neogarrettismo, na esteira do fundador do romantismo português, 

Almeida Garrett, que, segundo os jovens de 1890, tinha copiado “Portugal para os seus 

livros” (…) (Trindade, 2014: 198).    
 

Por seu turno, Eça de Queirós era quem representava o Realismo literário em 

Portugal, tendo introduzido «um elemento de perturbação no conflito cidade-campo» 

(Trindade, 2014: 199).   

 

À entrada do século XX, eram evidentes, em Portugal, os efeitos da revolução 

provocados pelas máquinas rotativas: o aumento da velocidade de impressão 

embaratecera as edições, permitindo que o jornal alargasse o seu público atraindo mais 

publicidade, o que, por sua vez, contribuiu para baixar ainda mais os preços e chegar a 

ainda mais leitores, num ciclo que fará da narrativa jornalística uma das primeiras 

mercadorias massificadas da era industrial (…). (…) Os jornais eram a instituição 

organizadora da vida literária. Os escritores eram jornalistas e vice-versa, muitos 

romances começavam por ser folhetins, mas era sobretudo o noticiário e a forma como 

a utilização crescente de fotografias e manchetes dramatizava os acontecimentos que 

mais contribuíam para a imagem dos tempos. (…) (Trindade, 2014: 199-201.) 
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2.2. Obras referidas de Francisco Torrinha e de Joseph Hüber 

 

Relativamente à Gramática do Português Antigo (1986 [1933]) e ao Epítome de 

gramática da língua: 1.º ciclo, obra aprovada oficialmente (41945), surgiram num 

período político assente em Oliveira Salazar, figura central de um novo regime, o Estado 

Novo. Oliveira Salazar «geriu a coligação de forças, interesses, ideias e pessoas que 

[fizeram] durar o seu regime; nomeou e demitiu os detentores dos principais cargos de 

poder durante (…) décadas (…)» (Reis, 2014: 34). Com efeito, «(…) apenas aceitou a 

pasta das Finanças, num contexto de grave crise financeira, em abril de 1928, com a 

condição de lhe serem concedidos poderes ditatoriais pelo Presidente da República (…)» 

(Reis, 2014: 34). 

Oliveira Salazar enfrentou um Portugal inserido num contexto internacional 

criado pela Guerra Civil de Espanha e pela Segunda Guerra Mundial (1939-1945). No 

entanto, «(…) o seu regime nacionalista autoritário beneficiou com este clima de ameaças 

externas (…)» (Reis, 2014: 39), o qual acabou por lhe servir de escape útil, ao levar os 

portugueses mais politizados e dispostos a usar a violência na política a irem combater 

em Espanha (cf. Reis, 2014: 39). 

O regime salazarista tomou, então, medidas ditatoriais, com a criação do Campo 

de Concentração do Tarrafal, da Legião Portuguesa e da Mocidade Portuguesa (cf. Reis, 

2014: 40). 

Em termos económicos, Portugal, na primeira metade da década de 1940, até ao 

final da Segunda Guerra Mundial, registou um ritmo de crescimento do PIB per 

capita baixo em relação à década anterior. No entanto, quanto ao crescimento verificado, 

Cardoso (2014: 109-110) observa o seguinte: 

 

 (…) revelou-se de grande importância para a consolidação de processos de 

modernização assentes na criação de infraestruturas energéticas e no fomento do setor 

industrial, processos esses que, por sua vez, viriam a constituir-se como condicionantes 

decisivas de um acentuado crescimento económico na década de 1960, claramente 

superior ao verificado na generalidade dos países europeus. (…) 
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Tendo isto em conta, a economia portuguesa estabilizou-se, pelo que «(…) [os] 

níveis elevados de produção e emprego no setor agrícola (…) só entraram em franco 

declínio a partir da década de 1960» (Cardoso 2014: 111): 

 

(…) Em 1944 havia em Portugal apenas 6 fábricas que empregavam mais de 400 

operários. Em meados da década de 1930 cerca de 51% das unidades fabris recenseadas 

empregavam menos de 20 operários, o que revela o enorme peso da indústria caseira ou 

artesanato industrial. Esta situação contribuiu para um lento crescimento do PIB 

industrial. (…) (Cardoso, 2014: 111.) 

 

(…) A Constituição de 1933 [conferia] um tratamento especial à componente 

económica e aos atributos específicos do Estado nesta matéria, visando propósitos de 

coordenação e direção das atividades sociais no seu conjunto e reclamando 

expressamente o objetivo de se fazer prevalecer a harmonia de interesses e a 

subordinação da esfera particular aos interesses gerais (…) (Cardoso, 2014: 115).  

 

(…) A Constituição política do Estado Novo descreve, com minúcia, os direitos e 

obrigações do Estado na regulação da ordem económica interna e externa, com o 

objetivo de realização de um máximo de produção e riqueza socialmente útil (…) 

(Cardoso, 2014: 115). 
 

O objetivo do Estado passava pela proteção da economia nacional: 

 

(…) O Estado promoverá a formação e [o] desenvolvimento da economia 

nacional corporativa, visando a que os seus elementos não tendam a estabelecer entre si 

concorrência desregrada e contrária aos justos objetivos da sociedade e deles próprios, 

mas a colaborar mutuamente como membros da mesma coletividade (…) (Cardoso, 2014: 

115). 

 

(…) A propriedade, o capital e o trabalho desempenham uma função social em 

regime de cooperação económica e solidariedade, podendo a lei determinar as condições 

do seu emprego ou exploração conformes com a finalidade coletiva (Artigos 34.º e 35.º) 

(…) (Cardoso 2014: 115).  
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(…) A Lei de Reconstituição Económica (1935) tinha como objetivo definir um 

programa integrado de investimentos públicos destinados à consolidação e garantia de 

melhor funcionamento do mercado interno (…) (Cardoso, 2014: 119). 

 

Este programa de investimento tinha como principal finalidade o desempenho dos 

diversos setores da economia, como, por exemplo, em infraestruturas de transportes e 

comunicações, rede elétrica, sistemas de irrigação e equipamentos públicos.  

A organização corporativa do Estado Novo foi criada pelos seus mentores com 

o propósito de se alcançarem o equilíbrio e a harmonia social: 

 

(…) O corporativismo foi de início concebido como uma nova visão da ordem 

económica e social, em que as corporações eram definidas como instituições adequadas 

à colaboração e harmonia entre o capital e o trabalho (contra qualquer noção de 

sociedade cuja evolução fosse um resultado da luta de classes) e em que os direitos de 

propriedade e iniciativa privada deveriam respeitar objetivos e propósitos nacionais, 

sendo os proprietários individuais e empresários responsáveis por assegurar a satisfação 

de interesses nacionais (…) (Cardoso, 2014: 122).  

 

O Estado corporativo era um agente dinamizador de políticas de previdência 

social, designadamente, nos domínios da assistência à doença, do desemprego e do apoio 

familiar.  

Portugal evidenciou um grande crescimento na exportação de uma matéria- 

-prima estratégica em contexto de guerra: o volfrâmio. Todavia, o ritmo de 

industrialização foi baixo e, se alguns sucessos se verificaram (nomeadamente nos setores 

dos cimentos, vidro, máquinas e material elétrico), ficaram a dever-se aos efeitos de 

estagnação do contexto alfandegário protecionista e do regime protetor do 

condicionamento industrial.  

 

[Ferreira Dias foi] o principal mentor e inspirador (…) de uma nova Linha de 

Rumo para Portugal (…) bem reveladora do [seu] pragmatismo (…), da sua clara 

preferência por uma abordagem dos problemas económicos centrada 

numa perspetiva técnica de rentabilização dos recursos disponíveis e das 

potencialidades oferecidas por novos métodos de produção e de geração de energia (…) 

(Cardoso, 2014: 127-128).  
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(…) A Lei de Fomento e Reorganização Industrial de 1945 foi considerada um 

novo e mais sólido pilar de sustentação da política industrial portuguesa, superando as 

bases precárias do protecionismo alfandegário e dos procedimentos burocráticos do 

condicionamento das indústrias (…) (Cardoso, 2014: 128). 

 

(…) O lançamento da rede de autoestradas, a criação dos principais 

aeroportos do país, a adjudicação e início de construção da ponte sobre o Tejo, a 

inauguração do Metropolitano de Lisboa, a conclusão de barragens e dos programas 

hidroelétricos de abastecimento de energia e de hidráulica agrícola foram marcas dos 

primeiros planos de fomento que indiciavam a entrada numa nova e decisiva fase de 

crescimento económico em Portugal. (…) (Cardoso, 2014: 132.) 

 

Relativamente à sociedade e à população portuguesas, pode referir-se o seguinte: 

 

(…) Antes de alguns sociólogos reacionários franceses terem feito o seu retrato 

da sociedade portuguesa – produção literária muito saliente nas primeiras três décadas 

do século XX –, outros houve de várias nacionalidades, incluindo viajantes e diplomatas, 

que escreveram sínteses impressivas sobre Portugal. Pouco diversas entre si, estas 

descrições convergiam na imagem de um país de gente rural e iletrada, pobre e suja, que 

resignadamente sobrevivia (…) (Garrido, 2014: 146). 

 

No entanto, a alteração do olhar sobre a história da sociedade portuguesa, que 

trouxe consigo o fim da velha “Sciencia Social” e da visão integralista de um país de 

“heróis e de santos”, já era um facto nas décadas de 1950 e 1960 (…) (Garrido, 2014: 

146).  
 

 Na década de 1960, surgiu em Portugal, novamente, uma corrente sociológica: 

 

(…) Este processo exprimiu-se na infusão [sic!] de economistas e sociólogos e 

no comprometimento de diversos autores com os grandes problemas da sociedade 

portuguesa do seu tempo: a emigração, a universidade, as guerras coloniais. (…) 

(Garrido, 2014: 146.) 
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 Em Portugal, assistia-se a uma rápida transformação social, apesar das 

consequências do sistema ditatorial salazarista (cf. Garrido, 2014: 146). 

Nesta conjunção de acontecimentos, «(…) nasceu a tese da “sociedade dual”, 

proposta, em 1963, por Adérito Sedas Nunes, um economista católico que alicerçou o seu 

trabalho de fundação da moderna Sociologia em Portugal (…)» (Garrido, 2014: 146). 

Em Portugal, assistia-se a uma divisão do país entre ricos e pobres, a qual foi 

notada por múltiplos observadores, que verificaram, também, haver uma diferença entre 

o litoral e o interior, tendo sido uma e outra determinantes para a demonstração de uma 

falsa democratização do acesso ao ensino público de grau médio e superior: 

 

(…) Segundo Sedas Nunes e outros autores que adotaram a tese da sociedade 

dualista, nas décadas de 1950 e de 1960 – mais nitidamente nesta última –, apesar do 

crescimento económico, Portugal era uma sociedade cada vez mais desigual, uma 

“sociedade dual”: enquanto o litoral se modernizava a bom ritmo, o interior persistia 

arcaico e amarrado a modestos indicadores de desenvolvimento. (…) (Garrido, 2014: 

146.) 

 

Esta situação verificada em Portugal conduziu a que habitantes do interior Norte 

e Centro de Portugal decidissem emigrar (cf. Garrido, 2014: 146): 

 

(…) Geógrafos importantes, como Orlando Ribeiro e Amorim Girão, sempre 

salientaram a pouca fortuna da terra portuguesa. País de escassos recursos naturais 

(sobretudo na metrópole), desde cedo teve o seu solo quase inteiramente ocupado, 

embora sempre tenha registado uma densidade populacional moderada (…) (Garrido, 

2014: 147).  
 

 A estes fatores geográficos pouco favoráveis juntavam-se uma fraca e tardia 

modernização da agricultura e o atraso da industrialização.  

Em termos demográficos, o Norte e o Sul de Portugal apresentavam diferenças. 

Mais populoso, o Norte evidenciava uma estrutura de propriedade de pequena dimensão, 

enquanto, a sul do tejo, predominava o latifúndio: 
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(…) Do ponto de vista teórico, mas também prático, ou como primeira amostra 

da estrutura social, os indicadores demográficos são sintomas dos processos de 

modernização e atraso do país (…) (Garrido, 2014: 147).  

 

Em relação à cultura portuguesa, esta apresentava-se do seguinte modo: 

 

  (…) Com a constitucionalização desta ditadura em “Estado Novo”, novas fontes 

de inspiração e diálogo [emergiram]: o nazismo, o varguismo brasileiro, o franquismo e 

um certo modelo desenvolvimentista, controlado desde cima (…) (Melo, 2014: 177). 

 

Esta ligação de influências e interesses  

 

(…) [foi] aproveitada por António de Oliveira Salazar para firmar a sua 

condição de ditador incontestado e inamovível, arbitrando vontades e compondo 

equilíbrios em prol de uma superior política nacional,(…) duma cultura que [servia] 

para trabalhar a imagem do regime e duma instrução pública que [servia então] 

a “educação nacional” (…) (Melo, 2014: 177). 

 

(…) Este regime fechado – por natureza mais avesso a mudanças – [marcaria] 

de modo indelével a evolução da cultura e da educação (…) porque a expressão do 

pensamento e o pluralismo [seriam] fortemente cerceados com a propaganda, a censura 

e a repressão políticas, [bases] essenciais da “nova ordem” (…) (Melo, 2014: 178).  
 

Surgiram novas correntes vanguardistas, tais como as artístico-literárias: os 

modernistas da revista  Presença  (1927-1940), os neorrealistas, os surrealistas, tendo 

todos sido contrários à ditadura. Paralelamente a estas, 

«[aumentaram] tendências existencialistas, mundividências espirituais marcadas pelo 

catolicismo e/ou pelo neorromantismo, além de se [ter reforçado] a corrente nacionalista» 

(Melo, 2014: 178).  

 A cultura foi marcada pela criação da Fundação Calouste Gulbenkian (FCG) e 

das suas bibliotecas itinerantes e fixas, bem como pela inovação da televisão pública, 

tendo-se proporcionado, assim, o acesso mais abrangente aos livros e à informação (cf. 

Melo, 2014: 178). 
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No Estado Novo, conviveram conceções político-filosóficas diversas (por ex: 

«agraristas» versus «desenvolvimentistas»). Associou-se um conjunto coerente de 

realizações, obedecendo a um princípio integrador dos meios operários e pequeno- 

-burgueses citadinos e do meio rural: 

 

(…) Entre as instituições mais importantes do salazarismo contam-se o 

Secretariado da Propaganda Nacional/ Secretariado Nacional da Informação, Cultura 

Popular e Turismo (SPN/SNI), o Ministério da Educação Nacional (MEN), a estrutura 

corporativa e as academias, pela capacidade que tiveram em divulgar e fazer aceitar 

uma determinada conceção de Portugal, do regime e do mundo (…) (Melo, 2014: 179). 

 

Para controlar a educação física, a «formação do caráter», o «ensino» e «a cultura 

do cidadão português», surge então a Junta Nacional da Educação  (JNE), substituindo a 

Junta de Educação Nacional (JEN), de 1930 (Melo, 2014: 179). 

No meio rural,  

 

(…) [a formação ficou a cargo da] Obra das Mães pela Educação Nacional (de 

1936) e as atividades circum-escolares seriam, doravante, enquadradas por organismos 

próprios: a Mocidade Portuguesa (MP, de 1936) e a Mocidade Portuguesa Feminina (de 

1948) (…) (cf. Melo, 2014: 179-180).  

 

No que concerne às redes académicas criadas pela ditadura, pode referir-se que a 

Academia Nacional de Belas-Artes substituía, em 1932, o «republicano» Conselho 

Superior de Arte e Arqueologia, lançando Missões Estéticas de Férias em 1937 

e igualando as congéneres brasileira e espanhola na busca de uma consagração de escola 

colada aos valores culturais e estéticos nacionalistas do regime (cf. Melo, 2014: 180). 

Quanto à literatura, o regime do Estado Novo optou por obras de autores vivos em 

detrimento das de autores então desaparecidos, sobretudo da ficção de Júlio Dinis, de 

Camilo Castelo Branco e de Eça de Queirós, todos autores do século XIX. Entre os vivos 

do ideal nacionalista do Estado Novo, estavam António Correia de Oliveira e Agustina 

Bessa-Luís, que vira em Camilo Castelo Branco um mestre (cf. Melo, 2014: 181): 

 

(…) Novas correntes literárias (e artísticas) [teriam] acolhimento. Desde logo, os 

modernistas da revista Presença, liderados por José Régio, João Gaspar 
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Simões, Branquinho da Fonseca e Adolfo Casais Monteiro, (…)[procurariam] 

prosseguir o legado inovador da primeira geração modernista, de Fernando Pessoa, 

Almada Negreiros, Mário de Sá-Carneiro, António Botto, Amadeo de Souza-Cardoso, 

etc. (…)  (Melo, 2014: 181). 

 

Apareceram, também, os neorrealistas enquanto representantes de um movimento 

cultural pautado pelos princípios do realismo socialista, tendo procurado, ainda, 

inspiração em influências da tradição literária do Realismo oitocentista luso (de Eça e 

outros), dos romances realistas norte-americanos e brasileiros e do cinema realista 

italiano dos anos 1940/1945 (cf. Melo, 2014: 181). 

«Em rutura com ambos esteve o surrealismo português, corrente literária e 

artística surgida em 1943 e inspirada na congénere francesa (de 1924), em especial na 

escola de André Breton» (Melo, 2004: 182). O surrealismo procurava mudar a sociedade 

e a vida através da reabilitação do ‘real quotidiano’ (cf. Melo, 2015: 182). 

As bibliotecas estatais apresentavam debilidades. O Estado conservou o 

património, mediante um modelo dual de bibliotecas – eruditas e populares – sujeitas a 

censura: 

 

(…) A partir de 1957 seria complementado com a Biblioteca Social e 

Corporativa, de perfil técnico e corporativo. Já antes o Estado lançara várias coleções 

e obras avulsas, nas quais dominava o critério ideológico, mas sem conseguir consolidar 

um corpus literário do nacionalismo. (…) (Melo, 2014: 184-186.) 

 

O Estado Novo criou, em 1933, a Emissora Nacional de Radiodifusão (EN), que 

começou a emitir em 1935, abrangendo todo o espaço nacional (incluindo colónias) com 

o predomínio das rubricas de música, de informação e de opinião. Do lado das rádios 

privadas, o regime só concedeu licenças nacionais ao Rádio Clube Português (RCP, no 

ar desde 1931) e à Emissora Católica Rádio Renascença  (RR, 1938). (Cf. Melo, 2014: 

197.) 

Por fim, no que diz respeito à Educação Nacional, em 1960, Portugal atingiu um 

milhão de alunos e professores, moldando, deste modo, a vida social. A educação oficial 

foi, essencialmente, conformista e conservadora, guiada pela ideologia do Estado Novo, 

que se caracterizava pela ordem autoritária e corporativa, pelo tradicionalismo 

sociocultural, pelo ultranacionalismo e pelo catolicismo, que determinaram a imposição 
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da disciplina de Religião e Moral, do crucifixo na sala de aula e da separação dos alunos 

por sexo. (Cf. Melo, 2014: 208.) 

No início de 1930, Portugal era dos países menos alfabetizados. O regime de 

Salazar começava a ter progressos interessantes na área do ensino (de 61,8 %, em 1930, 

para 30,3 % de taxa de analfabetismo em 1960). No domínio da Educação, o Estado Novo 

começou pelo ensino primário, tendo-o expandido por cidades, vilas e aldeias: esta foi 

uma aposta efetiva na escolaridade mínima, para quatro anos, para os rapazes em 1956 e 

para as raparigas em 1960, uma vez que a educação pré-escolar foi deixada ao cuidado 

dos pais. No que diz respeito à constituição dos programas, a formação das consciências 

foi a prioridade sobre a instrução, existindo apenas um único livro em cada ano. Fora do 

Estado, subsistiram poucas escolas primárias, destacando-se as escolas móveis João de 

Deus, iniciativa criada em 1882. Quanto ao ensino médio, continuou a realizar-se de dois 

distintos modos: liceal e técnico-profissional. O primeiro era oferecido em liceus, 

colégios e seminários de cariz religioso, destinando-se, essencialmente, aos filhos da 

classe alta e da classe média alta; o segundo era mais especializado, procurando 

proporcionar, sobretudo, à pequena burguesia, o exercício de um ofício técnico, 

industrial, comercial, artístico ou artesanal. Embora o ensino liceal tenha tido mais 

investimento, maioritariamente no setor privado, o ensino técnico-profissional tornou-se, 

em 1950, numa aposta pública, sem que chegasse, porém, ao patamar do ensino liceal. «O 

ensino superior continuou a ser o espaço por excelência do ensino das elites para as elites 

(…)», promovendo, significativamente, a Universidade de Coimbra ou o novo Instituto 

Superior Técnico (a fação dos Engenheiros). Os professores/cientistas que expressaram 

publicamente repúdio pelos objetivos da ditadura foram, entretanto, irradiados do ensino. 

Existiram, por parte dos estudantes, greves e reuniões contra a ditadura, tendo havido 

momentos bons em prol da ação social e cultural das associações de estudantes, que 

atingiram o pico contestatário na década de 1960. (Cf. Melo, 2014: 209-210.) 
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3. Do aparecimento da primeira Nomenclatura Gramatical Portuguesa oficial 

 

As obras metalinguísticas de Relvas (39[s.d.]), Nunes (1989 [1919]), Hüber (2006 

[1933]) e Torrinha (41945) não estão, ainda, assentes na nomenclatura que veio a delinear- 

-se em 1967:  

 

 (…) Já no 1.º Congresso do Ensino Secundário, realizado em 1927, foi aprovada 

por unanimidade uma proposta no sentido de proceder à referida uniformização, 

tornando obrigatória a sua adopção nas gramáticas destinadas ao ensino oficial. Na 

sequência deste voto, nomeou o Governo, em começos de 1928, uma comissão incumbida 

de apresentar um projecto de nomenclatura gramatical que devesse ser adoptado. Mas a 

iniciativa não levou a qualquer resultado prático (…) (Kemmler, 2010:143). 

 

No Brasil, um dos passos para garantir a configuração do que seria a 

Nomenclatura Gramatical Brasileira foi dado em 24 de abril de 1957, quando o então 

reformador do ensino e Ministro de Estado e Cultura, Clóvis Salgado, nomeou uma 

comissão para se dedicar ao assunto. Dessa comissão faziam parte alguns Professores, 

como Celso Cunha, Edmundo Elia e o próprio Clóvis Monteiro. 

Esta situação, verificada no Brasil, levou – tal como salienta Kemmler (cf. 2010: 

144) – o Ministro português Inocêncio Galvão Teles a indigitar, em 4 de julho de 1963, 

em Portugal, Manuel de Paiva Boléo, para elaboração de uma proposta de Nomenclatura 

Gramatical Portuguesa. Um ano mais tarde, um novo Despacho ministerial, de 22 de julho 

de 1964, determinou a constituição de uma comissão, semelhante à que havia sido 

formada no Brasil, presidida por Manuel de Paiva Boléo, a fim de dar continuidade ao 

trabalho por si iniciado. Essa nova comissão «(…) elaborou o seu ‘Projecto definitivo’ 

nas sessões de 18 a 23 de Abril e 20 a 25 de Junho de 1966 (…)» (Kemmler, 2010: 145). 

Só seria, porém, entregue ao Ministro em março de 1967. Assim, o Governo da República 

Portuguesa, pelo Ministro da Educação Nacional, publica a Portaria n.º 22664, de 28 de 

abril de 1967, no âmbito da qual, após tecer um largo conjunto de considerações e antes 

de expor a dita Nomenclatura, declara o seguinte (Ministério da Educação Nacional, 

1967: 821, col. 2 - 822, col.1): 
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1.º É aprovada a Nomenclatura Gramatical Portuguesa, a seguir publicada, e da qual se 

consideram como fazendo parte integrante as outras nomenclaturas linguísticas também 

adiante publicadas. 

2.º Numa primeira fase, a Nomenclatura Gramatical Portuguesa só vigorará a título de 

experiência pedagógica, dentro do âmbito e segundo as regras que vierem a ser fixadas, 

ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 47 587, de 10 de Março de 1967. 

3.º Findo o prazo estabelecido para essa experiência e para apreciação dos seus 

resultados, a Nomenclatura Gramatical Portuguesa entrará em vigor 

generalizadamente, tal como agora é aprovada ou com as alterações que tais resultados 

vierem porventura a aconselhar.  

 Tal Nomenclatura Gramatical Portuguesa seria adotada durante cerca de três 

décadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Do Tratamento do “Futuro” do “Indicativo” no 1.º e no 2.º Ciclos do Ensino Básico 
 

34 
 

4. Apuramento de dados relativos ao “Futuro (Imperfeito)” do “Indicativo” 

apresentados pelos autores das obras metalinguísticas de referência destinadas, 

essencialmente, a um público universitário 

Tabela 1- Dados apresentados pelos autores das obras metalinguísticas destinadas a um público universitário 

Linguistas “Tempo Futuro”2, ou seja, “Futuro (Imperfeito)” “Modo Indicativo” 

 

José Joaquim 

Nunes 

(1989 [1919]) 

«Em Séneca, o retórico, e no próprio Cícero, aparece a construção de 

habeo, com infinitivo; verdade seja que ainda sem a significação nítida 

e clara do futuro, mas no fim do Império já essa significação era 

manifesta, como se vê dos textos desse período» (Nunes, 1989 [1919]: 

319). 

 

     

 

 

Joseph Hüber 

(1986 [1933]) 

«No romanço desapareceu por completo o futuro, não certamente por 

razões formais, visto que, pelo menos, o futuro em -bo não coincidia 

com qualquer outra forma, mas sim porque a maneira de pensar popular 

transpõe para o presente uma ação que se iniciará só após esse momento, 

ou concebe-a mais claramente como algo que é desejado ou então como 

algo que tem de ser feito, e por isso diz volo, debeo, habeo cantare» 

(Meyer-Lübke, apud Hüber, 1986 [1933]: 229-230). «Em vez do futuro 

latino surgiu em português a perífrase com o infinitivo do verbo 

respectivo + presente do indicativo de habere.» (Hüber, 1986 [1933]: 

230.) «Existiam duas possibilidades: infinitivo + habeo e habeo + 

infinitivo.» (Hüber, 1986 [1933]: 230.) «(…) Em vez das formas plenas 

avemos, avedes usam-se, em ligação com o infinitivo, as formas 

abreviadas (h)emos, (h)edes.» (Hüber, 1986 [1933]: 230.) «Por vezes, o 

verbo auxiliar pode até referir-se a dois infinitivos (…).» (Hüber, 1986 

[1933]: 230.) «No tipo habeo + infinitivo continuou a sentir-se que o 

futuro era composto por dois verbos; esse sentimento veio a ser ainda 

reforçado pelo acrescimento da preposição de e manteve-se sempre: por 

exemplo, ei de fazer, ei de sofrer, ei de morrer, ei de servir (…) – mas 

no sentido de: tenho de fazer, etc. = devo fazer, etc.» (Hüber, 1986 

[1933]: 230-231.) 

                                                             
2 Cf. nota 1, supra. 
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5. Apuramento de dados relativos ao “Futuro (Imperfeito)” do “Indicativo” 

apresentado pelos autores das gramáticas escolares selecionadas, com base na 

bibliografia consultada 

        Partindo do princípio da autenticidade pedagógica,3 escolhi duas gramáticas 

escolares que me pareceram as mais pertinentes ao escrutínio em questão. Assim, 

pesquisei o “tempo Futuro (Imperfeito)” e o “modo Indicativo” nas referidas obras, de 

forma a apurar o tratamento dado a estes conceitos. Com a tabela que se segue, apresento 

os resultados obtidos da cuidada pesquisa.   

Tabela 2- Dados apresentados pelos autores das gramáticas escolares 

Gramáticos “Tempo Futuro”4 ou seja, 

“Futuro (Imperfeito)” 

“Modo Indicativo” 

 

José Maria 

Relvas 

(39[s.d.]) 

 

«[I]ndica que a ação há de ter 

lugar em ocasião que ainda não 

chegou» (Relvas, 39[s.d.]: 56).  

«[A]presenta como positivas e 

reais a ação, estado ou qualidade 

expressas pelo verbo» (Relvas, 
39[s.d.]: 56). 

 

 

Francisco 

Torrinha 

(41945) 

«Os tempos dos verbos podem 

ser primários ou principais, e 

secundários. Os principais são: o 

presente; o pretérito, e o futuro» 

(Torrinha, 41945: 84). 

O autor utiliza o termo «Futuro 

Imperfeito» (Torrinha, 41945: 88, 

90, 91, 93, 95, 99, 100, 104, 108, 

122, 125, 129), embora não o 

defina. 

«[E]nuncia simplesmente a ação 

como certa e real» (Torrinha, 
41945: 83). 

                                                             
3 Trata-se de um princípio metodológico utilizado pelo professor aquando da abordagem ou da aplicação 
de teorias e modelos que conhece profundamente e em que acredita, ainda que para a construção dos 
mesmos possa dar o seu contributo. 
4 Cf. nota 1, supra. 
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6. Comparação dos dados apurados nas gramáticas escolares com o estádio de 

conhecimento metalinguístico científico da época em que cada uma delas surge 

 

Embora nas tabelas apresentadas não se verifiquem grandes oscilações em termos 

conceptuais entre os quatro linguistas/gramáticos, se se pensar na época em que se 

inserem, constatar-se-á que há divergências. 

 

Tendo em conta o quadro apresentado no âmbito do ponto anterior, provavelmente 

já antes de 1914, Relvas tinha abordado o “tempo Futuro (Imperfeito)” do “modo 

Indicativo” como aquele em que a ação haveria de ter lugar em ocasião posterior ao 

momento da enunciação (cf. Relvas, 39[s.d.]: 56). Por seu lado, Francisco Torrinha (1945), 

apesar de ser o gramático mais recente nesta comparação, evidencia conceitos mais  

gerais, para a definição dos tempos verbais, indicando somente que o «futuro» se encontra 

classificado como um ‘tempo primário’. 

 

Em relação aos linguistas, José Joaquim Nunes informou que do “Futuro” nascera 

o “Condicional”, indicando um tempo por vir, mas referindo um passado: em vez da 

utilização do verbo auxiliar haver no “Presente” do “Indicativo”, ter-se-ia marcado esse 

verbo com o “tempo (Pretérito) Imperfeito” do “Indicativo”, havendo-se juntado as 

formas (contractas ou não e destituídas de um elemento sem valor fonológico e fonético) 

daí provenientes ao “modo Infinitivo” dos verbos principais selecionados. Assim, de uma 

forma verbal principal de “Infinitivo” acrescida de uma forma conjugada contracta ou 

não do verbo haver resultava uma só forma verbal conjugada de “Futuro (Imperfeito)” ou 

de “Condicional” (cf. Nunes, 1989 [1919]: 319-321): 

 

 (…) Tal soldadura, porém, nem sempre existiu; tempo houve em que os dois 

elementos do futuro e condicional ainda não estavam aglutinados e que, em vez de se 

dizer, como hoje, amarei, amaria, se dizia amar hei, amar hia, etc., modo de dizer que 

ao auxiliar prepunha o infinitivo, o que aliás se dava também noutras expressões, e 

coexistia com outro hei amar, havia amar, formado inversamente daquele e ainda 

existente, sobretudo na língua popular, pois que a literária actual intercalou a 

preposição de entre os dois elementos. Foi portanto perfeita a princípio a consciência da 

composição do futuro e condicional; mais tarde, em virtude da junção dos dois 
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componentes, motivada pelo seu frequente uso, essa consciência obliterou-se (…) 

(Nunes, 1989 [1919]: 320). 

 

Quanto ao linguista Joseph Hüber, vai ao encontro da linha de pensamento 

metalinguístico apresentada, em 1919, por José Joaquim Nunes. 

 

Conclui-se, assim, que as gramáticas escolares não refletem a preocupação 

científica de Nunes e Hüber, que explicam a formação do “Futuro (Imperfeito)” do 

“Indicativo” em Português. 

Na verdade, enquanto Nunes dá conta da variação da manifestação – sintética ou 

analítica – do “Futuro (Imperfeito)” do “Indicativo”, Relvas adscreve a esses valores 

gramaticais a correspondente forma sintética, dando, apenas de forma indireta, como 

mostrarei adiante, um indício sobre a possibilidade de uso de um dado tipo de construção 

perifrástica desse “tempo” e desse “modo”, designadamente, aquele que seria típico de 

falantes/escreventes mais instruídos. 

Também Hüber considera «formal» (Hüber, 1986 [1933]: 230) a forma sintética 

do «futuro» do “Indicativo” resultante da aglutinação de dois verbos, dando conta, tal 

como Nunes, da evolução da perífrase integrante de ‘haver’ + “Infinitivo” para ‘haver’ + 

preposição de + “Infinitivo”. Curiosamente, Torrinha apercebe-se da existência de uma 

variante analítica, ou perifrástica, do “tempo” e do “modo” em análise, a qual classifica 

de «Futuro Imperfeito perifrástico» (Torrinha, 41945: 105), privilegiando, contudo, o uso 

dos mais escolarizados. 
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7. Sobre variações terminológicas nas gramáticas relativamente ao chamado 

“Futuro” do “Indicativo”: sobre o “Futuro (Imperfeito)” do “Indicativo” 

 

Enquanto Nunes (1989 [1919]: 319, 321) menciona, em geral, o termo «Futuro» 

ou o sintagma/grupo «futuros», Relvas (cf. 39[s.d.]: 142) integra, na sua classificação dos 

“tempos” verbais marcados pelo “modo Indicativo”, o «Futuro Imperfeito».5 

Importa dizer, ainda, que Relvas não se refere, diretamente, à formação analítica, 

ou perifrástica, do “Futuro (Imperfeito)” do “Indicativo”. Aliás, a respeito do que designa 

por «linguagem perifrástica», apresenta-a como aquela que «exprime circunstâncias ou 

ideias acessórias da acção que as formas verbais simples, por si só[,] não podem 

exprimir» (Relvas, 39[s.d.]: 161): 

 

 A conjugação perifrástica é constituída do seguinte modo: conjuga-se um verbo 

auxiliar em todos os seus tempos, seguido do infinito presente e, por vezes, pelo gerúndio 

do verbo auxiliado. Os infinitivos são precedidos das preposições a, de e para. 

 Ex: “Ficou a brincar; tenho de estudar; estava para seguir (…)”. 

 São muitos os verbos auxiliares empregados na conjugação perifrástica: (…) 

haver, (…), ter, ir, vir. 

 Os verbos ir e vir, quando seguidos do gerúndio, exprimem que a acção se realiza 

gradualmente. (Relvas, 39[s.d.]: 161.) 

 

 Vemos, assim, que contempla a possibilidade de utilização do verbo haver, 

seguido, segundo me parece lícito inferir, da preposição de, a que se posporia uma forma 

verbal principal de “Infinitivo”, dando conta do que acontecia, segundo testemunhado por 

José Joaquim Nunes, apenas na língua literária (cf. Nunes, 1989 [1919]: 320). 

Por seu turno, se Hüber faz menção do «Futuro do indicativo» (Hüber, 1986 

[1933]: 229) e do «Futuro anterior» (Hüber, 1986 [1933]: 253), que não abordaremos, 

Torrinha fala de «futuro», ou «Futuro Imperfeito» (associado, naturalmente, de acordo 

com a análise que me ocupa, ao “Indicativo”), classificando, significativamente, de 

«Futuro Imperfeito perifrástico» (como já indicámos anteriormente) construções como 

                                                             
5 Relvas (39[s.d.]: 143) também aponta o «Futuro Perfeito Composto», ou seja, o “Futuro Pretérito”, que é 
composto, do “Indicativo”. Embora tal “tempo” de tal “modo” não esteja sob o meu escopo, é contemplado 
pelos Programas dos Ciclos de Ensino em que estagiei. 
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«hei-de queixar-me/ hás-de queixar-te/ há-de queixar-se, havemos de queixar-nos / haveis 

de queixar-vos / hão-de queixar-se», enquanto substitutivas das formas verbais marcadas 

pelo tradicional «futuro», ou «Futuro Imperfeito», do “Indicativo” (Torrinha, 41945: 

105).6 Torrinha (41945: 111) afirma, aliás, que a conjugação perifrástica se forma com os 

verbos auxiliares ter, haver, estar, ir, vir «e designa certas ideias acessórias da acção 

expressa pelo verbo». Mais, afirma que «[o]s auxiliares [se empregam] nos tempos em 

que se pretende conjugar o verbo e são seguidos do gerúndio, ou do infinito precedido ou 

não de preposição», dando os exemplos de «tenho de estudar; havemos de prestar contas; 

(…) o trabalho vai aumentar» (Torrinha, 41945: 111-112; sublinhado meu).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Torrinha (cf. 1945: 104) contempla, igualmente, o «Futuro Perfeito» do “Indicativo”, ainda que, como já 
referido na nota anterior, não o tenha tido em consideração por não ter sido contemplado pelo nosso estudo. 
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1. Identificação dos objetivos de aprendizagem atualmente delineados pelo 

Ministério da Educação do Governo de Portugal para o ensino de Português no 1.º 

e no 2.º Ciclos do Ensino Básico 

 

1.1. Objetivos de aprendizagem direcionados para o 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 

Na prática letiva referente à disciplina de Português destinada ao 1.º Ciclo, recorri 

às metas curriculares previstas para o ano de escolaridade que me foi distribuído, o 1.º. 

No âmbito dessas metas, são apresentados os domínios de referência – Oralidade, Leitura 

e Escrita, Educação Literária e Gramática (domínio que me ocupa em particular) –, assim 

como os objetivos e os descritores de desempenho, que, sendo de cumprimento 

obrigatório, devem, sempre que necessário, ser retomados em anos subsequentes. 

 Transcrevo, abaixo, tais elementos, segundo a fonte consultada 

(http://www.dge.mec.pt/portugues):  

 

«ORALIDADE O1 

1. Respeitar regras da interação discursiva. 

1. Escutar os outros e esperar pela sua vez para falar. 

2. Respeitar o princípio de cortesia. 

2. Escutar discursos breves para aprender e construir conhecimentos. 

1. Reconhecer padrões de entoação e ritmo (exemplo: perguntas, afirmações). 

2. Assinalar palavras desconhecidas. 

3. Cumprir instruções. 

4. Referir o essencial de um pequeno texto ouvido. 

3. Produzir um discurso oral com correção. 

1. Falar de forma audível. 

2. Articular corretamente palavras. 

3. Usar vocabulário adequado ao tema e à situação. 

4. Construir frases com graus de complexidade crescente. 

4. Produzir discursos com diferentes finalidades, tendo em conta a situação e o 

interlocutor. 

1. Responder adequadamente a perguntas. 

2. Formular perguntas e pedidos. 

3. Partilhar ideias e sentimentos.» 
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«LEITURA E ESCRITA LE1 

5. Desenvolver a consciência fonológica e operar com fonemas. 

1. Discriminar pares mínimos. 

2. Repetir imediatamente depois da apresentação oral, sem erros de identidade ou de 

ordem, palavras e pseudopalavras constituídas por pelo menos 3 sílabas: CV (consoante 

– vogal) ou CCV (consoante – consoante – vogal). 

3. Contar o número de sílabas numa palavra de 2, 3 ou 4 sílabas. 

4. Repetir uma palavra ou pseudopalavra dissilábica sem dizer a primeira sílaba. 

5. Decidir qual de duas palavras apresentadas oralmente é mais longa (referentes de 

diferentes tamanhos, por exemplo “cão” – “borboleta”). 

6. Indicar desenhos de objetos cujos nomes começam pelo mesmo fonema. 

7. Repetir uma sílaba CV (consoante – vogal) ou CVC (consoante – vogal – consoante) 

pronunciada pelo professor, sem o primeiro fonema. 

8. Repetir uma sílaba V (vogal) ou VC (vogal – consoante), juntando no início uma 

consoante sugerida previamente pelo professor, de maneira a produzir uma sílaba CV 

(consoante – vogal) ou CVC (consoante – vogal – consoante), respetivamente. 

9. Reunir numa sílaba os primeiros fonemas de duas palavras (por exemplo, “lápis 

usado” —> “lu”), demonstrando alguma capacidade de segmentação e de integração de 

consoante e vogal. 

6. Conhecer o alfabeto e os grafemas. 

1. Nomear a totalidade das letras do alfabeto e pronunciar os respetivos segmentos 

fónicos (realização dos valores fonológicos). 

2. Fazer corresponder as formas minúscula e maiúscula da maioria das letras do 

alfabeto. 

3. Recitar o alfabeto na ordem das letras, sem cometer erros de posição relativa. 

4. Escrever as letras do alfabeto, nas formas minúscula e maiúscula, em resposta ao 

nome da letra ou ao segmento fónico que corresponde habitualmente à letra. 

5. Pronunciar o(s) segmento(s) fónico(s) de, pelo menos, cerca de ¾ dos grafemas com 

acento ou diacrítico e dos dígrafos e ditongos. 

6. Escrever pelo menos metade dos dígrafos e ditongos, quando solicitados pelo valor 

fonológico correspondente. 

7. Ler em voz alta palavras, pseudopalavras e textos. 

1. Ler pelo menos 45 de 60 pseudopalavras monossilábicas, dissilábicas e trissilábicas 

(em 4 sessões de 15 pseudopalavras cada). 
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2. Ler corretamente, por minuto, no mínimo, 25 pseudopalavras. 

3. Ler pelo menos 50 em 60 palavras monossilábicas, dissilábicas e trissilábicas 

regulares e 5 de uma lista de 15 palavras irregulares. 

4. Ler corretamente, por minuto, no mínimo 40 palavras de uma lista de palavras de 

um texto apresentadas quase aleatoriamente. 

5. Ler um texto com articulação e entoação razoavelmente corretas e uma velocidade 

de leitura de, no mínimo, 55 palavras por minuto. 

8. Ler textos diversos. 

1. Ler pequenos textos narrativos, informativos e descritivos; poemas e banda 

desenhada. 

9. Apropriar‐se de novos vocábulos. 

1. Reconhecer o significado de novas palavras, relativas a temas do quotidiano, áreas 

de interesse dos alunos e conhecimento do mundo (por exemplo, casa, família, 

alimentação, escola, vestuário, festas, jogos e brincadeiras, animais, jardim, cidade, 

campo). 

10. Organizar a informação de um texto lido. 

1. Identificar, por expressões de sentido equivalente, informações contidas 

explicitamente em pequenos textos narrativos, informativos e descritivos, de cerca de 100 

palavras. 

2. Relacionar diferentes informações contidas no mesmo texto, de maneira a pôr em 

evidência a sequência temporal de acontecimentos e mudanças de lugar. 

3. Identificar o tema ou o assunto do texto. 

4. Referir, em poucas palavras, os aspetos nucleares do texto. 

11. Relacionar o texto com conhecimentos anteriores. 

1. Escolher, em tempo limitado, entre diferentes frases escritas, a que contempla 

informação contida num texto curto, de 30 a 50 palavras, lido anteriormente. 

2. Interpretar as intenções e as emoções das personagens de uma história. 

12. Monitorizar a compreensão. 

1. Sublinhar no texto as frases não compreendidas e as palavras desconhecidas e pedir 

esclarecimento e informação ao professor e aos colegas. 

13. Desenvolver o conhecimento da ortografia. 

1. Escrever corretamente a grande maioria das sílabas CV, CVC e CCV, em situação 

de ditado. 
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2. Escrever corretamente mais de metade de uma lista de 60 pseudopalavras 

monossilábicas, dissilábicas e trissilábicas. 

3. Escrever corretamente cerca de 45 de uma lista de 60 palavras regulares e 5 de uma 

lista de 15 palavras irregulares, em situação de ditado. 

4. Escrever corretamente os grafemas que dependem do contexto em que se encontram. 

5. Elaborar e escrever uma frase simples, respeitando as regras de correspondência 

fonema – grafema. 

6. Detetar eventuais erros ao comparar a sua própria produção com a frase escrita 

corretamente. 

14. Mobilizar o conhecimento da pontuação. 

1. Identificar e utilizar adequadamente os seguintes sinais de pontuação: ponto final e 

ponto de interrogação. 

15. Transcrever e escrever textos. 

1. Transcrever um texto curto apresentado em letra de imprensa em escrita cursiva 

legível, de maneira fluente ou, pelo menos, sílaba a sílaba, respeitando acentos e espaços 

entre as palavras. 

2. Transcrever em letra de imprensa, utilizando o teclado de um computador, um texto 

de 5 linhas apresentado em letra cursiva. 

3. Legendar imagens. 

4. Escrever textos de 3 a 4 frases (por exemplo, apresentando‐se, caracterizando 

alguém ou referindo o essencial de um texto lido).» 

 

«INICIAÇÃO À EDUCAÇÃO LITERÁRIA IEL1[7] 

16. Ouvir ler e ler textos literários. 

1. Ouvir ler e ler obras de literatura para a infância e textos da tradição popular. 

17. Compreender o essencial dos textos escutados e lidos. 

1. Antecipar conteúdos com base nas ilustrações e no título. 

2. Antecipar conteúdos, mobilizando conhecimentos prévios. 

3. Identificar, em textos, palavras que rimam. 

4. Recontar uma história ouvida. 

18. Ler para apreciar textos literários. 

1. Ouvir ler e ler obras de literatura para a infância e textos da tradição popular. 

                                                             
7 A Direção-Geral da Educação disponibiliza uma listagem de textos suscetíveis de tratamento. 
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2. Exprimir sentimentos e emoções provocados pela leitura de textos. 

19. Ler em termos pessoais. 

1. Ler, por iniciativa própria, textos disponibilizados na Biblioteca Escolar. 

2. Escolher, com orientação do professor, textos de acordo com interesses pessoais. 

20. Dizer e contar, em termos pessoais e criativos. 

1. Dizer trava‐línguas e pequenas lengalengas. 

2. Dizer pequenos poemas memorizados. 

3. Contar pequenas histórias inventadas. 

4. Recriar pequenos textos em diferentes formas de expressão (verbal, musical, 

plástica, gestual e corporal).» 

 

«GRAMÁTICA G1 

21. Descobrir regularidades no funcionamento da língua. 

1. Formar femininos e masculinos de nomes e adjetivos de flexão regular (de índice 

temático ‐o ou ‐a). 

2. Formar singulares e plurais de nomes e adjetivos que seguem a regra geral 

(acrescentar ‐s ao singular), incluindo os que terminam em ‐m e fazem o plural em ‐ ns. 

22. Compreender formas de organização do léxico. 

1. A partir de atividades de oralidade, verificar que há palavras que têm significado 

semelhante e outras que têm significado oposto.» 

 

1.2. Objetivos de aprendizagem direcionados para o 2.º Ciclo do Ensino Básico 

 

Na minha prática de estágio relativa à disciplina de Português destinada ao 2.º 

Ciclo, recorri às metas curriculares previstas para o 6.º Ano de escolaridade, por me ter 

sido distribuído. 

 Segue-se, assim, do mesmo modo, a apresentação, ipsis verbis, segundo a fonte 

consultada (http://www.dge.mec.pt/portugues), dos domínios de referência, dos objetivos 

e dos descritores de desempenho: 
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«ORALIDADE O6 

1. Interpretar textos orais breves. 

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. 

2. Tomar notas e registar tópicos. 

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 4 minutos) sobre um tema, distinguindo 

introdução e fecho, com recurso eventual a tecnologias de informação. 

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 interação discursiva, na formulação de pedidos 

(com uso apropriado dos modos imperativo, indicativo e conjuntivo), na apresentação de 

factos e de opiniões. 

5. Tratar um assunto com vocabulário diversificado e adequado. 

6. Controlar estruturas gramaticais correntes e algumas estruturas gramaticais 

complexas (pronominalizações; uso de marcadores discursivos). 

4. Compreender e apresentar argumentos. 

1. Identificar argumentos que fundamentam uma opinião. 

2. Justificar pontos de vista. 

3. Construir uma argumentação em defesa de uma posição e outra argumentação em 

defesa do seu contrário (dois argumentos para cada posição) sobre um mesmo tema, 

proposto pelo professor.» 

 

 

 

 

 



Do Tratamento do “Futuro” do “Indicativo” no 1.º e no 2.º Ciclos do Ensino Básico 
 

47 
 

«LEITURA E ESCRITA LE6 

5. Ler em voz alta palavras e textos. 

1. Ler corretamente, por minuto, um mínimo de 120 palavras, de uma lista de 

palavras 

de um texto, apresentadas quase aleatoriamente. 

2. Ler um texto com articulação e entoação corretas e a uma velocidade de leitura de, 

no mínimo, 150 palavras por minuto. 

6. Ler textos diversos. 

1. Ler textos narrativos, descrições; retrato, textos de enciclopédia e de dicionário, 

entrevistas, texto publicitário, notícias, cartas e roteiros. 

2. Ler sumários.  

7. Compreender o sentido dos textos. 

1. Realizar, ao longo da leitura de textos longos, sínteses parciais (de parágrafos ou 

secções), formular questões intermédias e enunciar expectativas e direções possíveis.   

2. Detetar informação relevante, factual e não factual, tomando notas (usar títulos 

intermédios, colocar perguntas, retirar conclusões). 

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, subtítulo, autor, ilustrador, capítulos, 

configuração da página, imagens). 

2. Identificar, pelo contexto, o sentido de palavras, expressões ou fraseologias 

desconhecidas, incluindo provérbios e expressões idiomáticas. 

3. Pôr em relação duas informações para inferir delas uma terceira. 

4. Extrair o pressuposto de um enunciado 

9. Organizar a informação contida no texto. 

1. Procurar, recolher, selecionar e organizar informação, com vista à construção de 

conhecimento (de acordo com objetivos pré‐definidos e com supervisão do professor). 

2. Parafrasear períodos ou parágrafos de um texto. 

3. Relacionar a estrutura do texto com a intenção e o conteúdo do mesmo. 

4. Distinguir relações intratextuais de causa – efeito e de parte – todo. 

5. Indicar os aspetos nucleares do texto de maneira rigorosa, respeitando a articulação 

dos factos ou das ideias assim como o sentido do texto e as intenções do autor. 

6. Explicitar, de maneira sintética, o sentido global de um texto. 

10. Avaliar criticamente textos. 
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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 (por exemplo, se o tema e o assunto 

são interessantes e porquê; se a conclusão é lógica; se concorda com o desenlace ou 

discorda dele e porquê; que alternativa sugere). 

3. Exprimir uma opinião crítica a respeito de um texto e compará‐lo com outros já 

lidos ou conhecidos. 

11. Planificar a escrita de textos. 

1. Estabelecer objetivos para o que pretende escrever. 

2. Organizar informação segundo a categoria e o género indicados. 

3. Registar ideias, organizá‐las e desenvolvê‐las. 

12. Redigir corretamente. 

1. Respeitar as regras de ortografia, de acentuação, de pontuação e os sinais auxiliares 

de escrita. 

2. Controlar e mobilizar estruturas gramaticais adequadas. 

3. Construir dispositivos de encadeamento lógico, de retoma e de substituição que 

assegurem a coesão e a continuidade de sentido, nomeadamente substituições por 

pronomes (pessoais, demonstrativos); ordenação correlativa dos tempos verbais; uso de 

conectores adequados. 

4. Utilizar unidades linguísticas com diferentes funções na cadeia discursiva: 

ordenação, explicitação e retificação, reforço argumentativo e concretização. 

5. Usar vocabulário específico do assunto que está a ser tratado, tendo em atenção a 

riqueza vocabular, campos lexicais e semânticos. 

13. Escrever textos narrativos. 

1. Escrever textos, integrando os seus elementos numa sequência lógica, com nexos 

causais, e usando o diálogo e a descrição. 

14. Escrever textos expositivos/informativos. 

1. Escrever pequenos textos com uma introdução ao tópico; o desenvolvimento deste, 

com a informação agrupada em parágrafos, apresentando factos, definições e exemplos; 

e uma conclusão. 

15. Escrever textos de opinião. 

1. Escrever textos com a tomada de uma posição, a apresentação de, pelo menos, três 

razões que a justifiquem, com uma explicação dessas razões, e uma conclusão coerente. 

16. Escrever textos diversos. 



Do Tratamento do “Futuro” do “Indicativo” no 1.º e no 2.º Ciclos do Ensino Básico 
 

49 
 

1. Resumir textos narrativos e expositivos/informativos. 

2. Escrever textos biográficos, cartas, sumários, relatórios.  

17. Rever textos escritos. 

1. Verificar se o texto respeita o tema, a categoria ou género indicados e as ideias 

previstas na planificação. 

2. Verificar se os textos escritos incluem as partes necessárias, se estas estão 

devidamente ordenadas e se a informação do texto avança. 

3. Corrigir o que, no texto escrito, se revelar necessário, condensando, suprimindo, 

reordenando e reescrevendo o que estiver incorreto. 

4. Verificar a correção linguística.» 

 

«EDUCAÇÃO LITERÁRIA EL6 

18. Ler e interpretar textos literários.[8] 

1. Ler textos da literatura para crianças e jovens, da tradição popular, e adaptações de 

clássicos. 

2. Identificar marcas formais do texto poético: estrofe, rima (toante e consoante) e 

esquema rimático (rima emparelhada, cruzada, interpolada). 

3. Relacionar partes do texto (modos narrativo e lírico) com a sua estrutura global. 

4. Reconhecer, na organização estrutural do texto dramático, ato, cena e fala. 

5. Expor o sentido global de um texto dramático. 

6. Fazer inferências. 

7. Aperceber‐se de recursos expressivos utilizados na construção dos textos literários 

(anáfora, perífrase, metáfora) 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, estrutura). 

9. Distinguir os seguintes géneros: conto, poema (lírico e narrativo). 

10. Comparar versões de um texto e referir diferenças. 

11. Responder, de forma completa, a questões sobre os textos. 

19. Tomar consciência do modo como os temas, as experiências e os valores são 

representados nos textos literários.  

1. Identificar os contextos a que o texto se reporta, designadamente os diferentes 

contextos históricos e a representação de mundos imaginários. 

                                                             
8 É apresentada, num anexo disponibilizado pela Direção-Geral da Educação, uma lista de textos suscetíveis 
de abordagem. 
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2. Relacionar a literatura com outras formas de ficção (cinema, teatro). 

20. Ler e escrever para fruição estética.[9] 

1. Ler textos da literatura para crianças e jovens, da tradição popular, 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.» 

 

«GRAMÁTICA G6 

21. Explicitar aspetos fundamentais da morfologia e da lexicologia. 

1. Distinguir regras de formação de palavras por composição (de palavras e de 

radicais). 

2. Distinguir derivação de composição. 

3. Identificar e usar os seguintes modos e tempos verbais: 

a) formas finitas – condicional e conjuntivo (presente, pretérito imperfeito e futuro); 

b) formas não finitas – infinitivo (impessoal e pessoal) e gerúndio. 

22. Conhecer classes de palavras. 

1. Integrar as palavras nas classes a que pertencem: 

a) verbo: principal (intransitivo e transitivo), copulativo e auxiliar (dos tempos 

compostos e da passiva); 

b) determinante interrogativo; 

c) pronome indefinido; 

d) interjeição. 

23. Analisar e estruturar unidades sintáticas. 

1. Aplicar regras de utilização do pronome pessoal em adjacência verbal, colocando‐o 

corretamente nas seguintes situações: em frases que contêm uma palavra negativa; em 

frases iniciadas por pronomes e advérbios interrogativos. 

2. Identificar as seguintes funções sintáticas: predicativo do sujeito, complemento 

oblíquo, complemento agente da passiva e modificador. 

3. Substituir o complemento direto e o indireto pelos pronomes correspondentes. 

4. Transformar frases ativas em frases passivas e vice‐versa. 

                                                             
9 Também neste caso se apresenta uma listagem que figura num anexo que consultei. 
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5. Transformar discurso direto em discurso indireto e vice‐versa, quer no modo oral 

quer no modo escrito. 

6. Distinguir frase complexa de frase simples.» 

 

1.3. Dos constrangimentos da abordagem do tema  

 

 A entrada no 6.º Ano de escolaridade pressupõe que, no ano letivo precedente, ou 

seja, no 5.º Ano, tenham sido consolidados os conhecimentos, introduzidos no 4.º Ano, 

sobre o “Futuro (Imperfeito)” do “Indicativo”.  

 Perante a impossibilidade de lecionar Português ao 4.º e ao 5.º Anos, solicitei ao 

Professor Cooperante a sua indispensável colaboração para poder aplicar uma estratégia 

que me permitisse atingir os objetivos a que me tinha, inicialmente, proposto. A pronta 

resposta e o apoio incondicional foram, sem margem para dúvida, estimulantes. 

 

 
2. Da terminologia do Dicionário Terminológico disponibilizado pela Direção-Geral 

da Educação do Governo em funções 

 
O Dicionário Terminológico surge, em formato digital, no sítio eletrónico 

disponibilizado pelo Ministério da Educação. 

 Tendo em conta o projeto de investigação delineado, recorri a esta plataforma, a 

fim de esclarecer dúvidas e obter mais informação sobre o tema. 

 Inicialmente, realizei uma pesquisa através do conceito de verbo, pois o 

Dicionário Terminológico apresenta-se estruturado por itens hierarquicamente 

organizados. Deparei-me, assim, com o termo flexão verbal, em cujo âmbito surgia o 

termo tempo verbal, com a respetiva definição. 

 O Dicionário Terminológico indica que o tempo verbal é uma categoria 

morfossintática dos verbos, realizada por flexão. Em Português, segundo a mesma fonte, 

o tempo verbal permite distinguir os seguintes paradigmas:10 pretérito mais-que-perfeito, 

pretérito imperfeito, presente e futuro. Essa categoria permite identificar paradigmas de 

flexão verbal nas formas verbais, não havendo, todavia, uma correspondência perfeita 

com os valores semânticos associados a cada paradigma [por exemplo: na frase “eu 

                                                             
10 Trata-se de um termo utilizado pela ferramenta eletrónica que o sítio oficial do Ministério da Educação 
disponibiliza. 
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amanhã faço anos”, o verbo encontra-se no “Presente” (do “Indicativo”), embora denote 

uma situação futura]. 

Em relação à pesquisa relativa à sintaxe, o Dicionário Terminológico aponta para 

um grande tema, «Linguística Descritiva», no âmbito do qual surge o termo sintaxe e a 

sua definição.  

Uma outra pesquisa realizada foi em torno do termo variação, que o Dicionário 

Terminológico afeta, novamente, a um grande tema, a saber, «Língua, comunidade 

linguística, variação e mudança», no seio do qual é apresentado o subtema «Variação e 

normalização linguística». 

O termo modo, com a correspondente definição, está, no Dicionário 

Terminológico, incluído no tema «Linguística Descritiva», mais particularmente, nos 

subtemas, hierarquicamente distribuídos, «Morfologia», «Morfologia flexional», 

«Flexão», «Flexão verbal», «Conjugação» e «Categorias relevantes para flexão dos 

verbos». 

Por fim, a última pesquisa realizada foi relativa ao conceito de tempo, que o 

Dicionário Terminológico também apresenta contido no grande tema da «Linguística 

Descritiva», no seio dos subtemas supramencionados e, ainda, no quadro dos subtemas 

«Semântica» e «Significado». 
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3. Da preparação de um Inquérito destinado a obter conhecimento sobre a utilização 

de uma construção ou de construções covariante(s) da construção verbal clássica 

(sintética) marcada pelo tempo “Futuro (Imperfeito)” do modo “Indicativo” 

 
Para a preparação do Inquérito foi determinante o grupo-alvo a quem se destinava, 

bem como os objetivos que pretendia atingir com o mesmo. Assim, o grupo que foi objeto 

de estudo incidiu sobre alunos do 6.º Ano de escolaridade das turmas em que realizei a 

minha prática pedagógica, no Agrupamento Morgado de Mateus. Pretendia, com este 

questionário, fazer um levantamento de dados empíricos relativos quer à identificação e 

à aplicação do “Futuro (Imperfeito)” do modo “Indicativo”, quer à identificação desses 

mesmos valores noutras construções, com o intuito de averiguar sobre a efetiva 

consolidação desse conhecimento, por tais alunos, como, à partida, se prevê, no 5.º Ano 

de escolaridade.  

 

O Inquérito que construí encerrava, preliminarmente, o seguinte texto:  

«O presente inquérito é parte integrante de um projeto de investigação no âmbito 

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

Geografia de Portugal no 2.º Ciclo do Ensino Básico da Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro, subordinado à importância da utilização, na atualidade, de uma ou de várias 

construções covariantes da construção verbal clássica de “Futuro Imperfeito” do modo 

“Indicativo”.  

«Com ele, pretendo recolher a tua opinião e a tua experiência sobre um conjunto 

de questões relacionadas com a construção e a aplicação desse tempo verbal. 

«O inquérito é anónimo e as informações recolhidas são confidenciais, sendo 

usadas para fins exclusivamente académicos. Após a conclusão do trabalho de 

investigação, os resultados serão divulgados na minha dissertação. 

«A tua colaboração é muito importante. Ficar-te-ia, por isso, muito agradecido, se 

me pudesses dispensar algum do teu tempo para o preenchimento deste inquérito. O 

sucesso do trabalho que estou a desenvolver depende, de entre outros fatores, da 

colaboração que me possas vir a dispensar.» 
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Logo de seguida, introduzi os quesitos que considerei pertinentes e que 

seguem, ipsis verbis, abaixo, em quatro partes. 

 

Dados de Identificação 

 

1. Género 
o Feminino 
o Masculino 

 
2. Idade 

                  
 
 

3. Ano de Escolaridade 
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Parte I 

1. Identifica, neste excerto de uma notícia, um verbo que esteja marcado pelo Futuro 

Imperfeito do modo Indicativo, sublinhando-o. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guarda-redes portista vê Cristiano a ganhar a Bola de Ouro  
 

«O guardião portista desejou ainda que Sérgio Ramos ganhasse a 
Bola de Ouro, embora considere que o troféu deva ser uma vez mais ganho 
pelo português Cristiano Ronaldo, também 'merengue'. 

 "Oxalá Ramos possa ganhar, mas penso que será novamente de 
Cristiano Ronaldo, sobretudo se o Real Madrid vencer a Liga dos Campeões 
[no sábado na final em Cardiff frente à Juventus]", referiu o guarda-redes 
espanhol.  

Ainda em relação a Cristiano Ronaldo, o antigo guarda-redes do Real 
considera que o jogador continua numa forma excelente, apesar dos 32 
anos.»  
 
 

Ler mais em: http://www.cmjornal.pt/desporto/futebol/detalhe/casillas-admite-
que-gostaria-de-jogar-em-italia?ref=desporto_outras.  
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2. Identifica, neste excerto de um poema, um verbo que esteja conjugado no Futuro 

Imperfeito do modo Indicativo, sublinhando-o. 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«- É de Santa Iria bem-aventurada, 
Que ao pé dum penedo morreu 

degolada. 
- Oh minha Santa Iria, meu amor 

primeiro, 
Perdoa-me a morte, serei teu romeiro! 

“Não te perdoo, ladrão carniceiro, 
“Que me degolaste que nem um 

carneiro; 
“Veste-te de azul, que é cor do céu, 

“Se ele te perdoar, perdoar-te quero.”» 

 

«Romance popular», in Primeiro Livro de Poesia, sel. de Sophia de Mello Breyner 
Andresen, Porto Editora, 2014. [Extrato retirado do manual Diálogos (Português – 6.º ano), 
de Fernanda Costa & Luísa Mendonça, Porto, Porto Editora, 2015, p. 171.] 

 



Do Tratamento do “Futuro” do “Indicativo” no 1.º e no 2.º Ciclos do Ensino Básico 
 

57 
 

3.Identifica, neste excerto de um texto dramático, o(s) verbo(s) que estejam no Futuro 

Imperfeito do Indicativo, sublinhando-o(s). 

 

 
 

        Virgílio Alberto Vieira, O Saco de Mentiras, Ed. Caminho, 1999. 
[Extrato retirado do manual Diálogos (Português – 6.º ano), de 
Fernanda Costa & Luísa Mendonça, Porto, Porto Editora, 2015, p. 
158.] 

 
 
 

                                                             Nota 4: «inteirado: informado.» (In Fernanda Costa & Luísa Mendonça, Diálogos 
(Português – 6.º ano), Porto, Porto Editora, 2015, p. 158.) 
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4.Identifica, na banda desenhada que, abaixo, se te apresenta, um verbo que também se 

encontre no Futuro Imperfeito do modo Indicativo, sublinhando-o. 
 

 

 

https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=bandas+desenhadas+em+portugues+snoopy+&

oq=bandas+desenhadas+em+portugues+snoopy+&gs_l=psy-

ab.3...10926.10926.0.11103.1.1.0.0.0.0.114.114.0j1.1.0....0...1.1.64.psy-ab..0.0.0.w4kUKU9bKYQ#imgrc=ldfULfjKkogquM. 
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Parte II 

Seleciona, com um X, nos seguintes quatro conjuntos (1, 2, 3 e 4), as frases que 

contenham um verbo conjugado no Futuro Imperfeito do modo Indicativo.  

 

1.  
       Amanhã, viajarei logo que o sol nascer. 
 
       Amanhã, vou viajar logo que o sol nasça. 
 
       Amanhã, viajaria logo que o sol nascesse. 
 
 

2.  
       Eles não vão chegar a tempo para comer. 
 
       Eles não chegarão a tempo para comer. 
        
        Eles não chegariam a tempo para comer. 
 
 

3.  
       Eu cantaria para aquela rapariga. 
 
       Eu cantarei para aquela rapariga. 
 
       Eu cantei para aquela rapariga. 
 
 

4.  
       Quando é que partimos para Lisboa? 
 
       Quando vamos partir para Lisboa? 
       
       Quando partiremos para Lisboa? 
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Parte III 

Lê, por favor, cada uma das seguintes vinhetas. Encontraste alguma construção verbal 

que indique tempo Futuro?  

 

1.  

  

https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=bandas+desenhadas+em+portugues&oq=bandas+dese
nhadas+em+portugues&gs_l=psy-ab.3..0.1732916.1732916.0.1733144.1.1.0.0.0.0.117.117.0j1.1.0....0...1.1.64.psy-

ab..0.1.116.BHNhWPFfXcA#imgdii=i4MrjhgX47paoM:&imgrc=f7zQgpERHf0i0M. 

 

2.  

  
 

https://www.google.pt/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=bandas+desenhadas+em+portugues+mafalda+

%22um+dia+ainda+vou+saber+o+que+me+irrita+mais+a+susanita+ou+a+a+sopa%22&oq=bandas+desenhadas+em+portugues+ma

falda+%22um+dia+ainda+vou+saber+o+que+me+irrita+mais+a+susanita+ou+a+a+sopa%22&gs_l=psy-

ab.3...14136.17749.0.18083.9.9.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1.1.64.psy-ab..9.0.0.wIdXPkJfsgs#imgrc=EU1k9Tnqq-3mvM. 

 

 Sim 

 Não 
 
 
 
 
 

Se sim, transcreve-a:___________ 

 Sim 

 Não 
 
 
 
 
 

Se sim, transcreve-a:____________ 
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3.  

 

https://www.google.pt/search?q=bandas+desenhadas+em+portugues&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiboP
OhvKTUAhVU62MKHZscAUEQsAQIJQ&biw=1366&bih=662#imgrc=f7zQgpERHf0i0M: (adaptado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sim 

 Não 
 
 
 
 
 

Se sim, transcreve-a:____________ 
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Parte IV 

1. Lê, com atenção, o seguinte excerto. Detetas, nele, alguma construção indicativa 

de tempo Futuro?  

  
          Nota 1: «cogitava: pensava, meditava.» (In Fernanda Costa & Luísa Mendonça, Diálogos (Português – 6.º ano), Porto, Porto Editora, 2015, p. 116.) 
          Nota 2: «inusitado: raro, inabitual.» (In Fernanda Costa & Luísa Mendonça, Diálogos (Português – 6.º ano), Porto, Porto Editora, 2015, p. 116.) 
          Fonte: In Fernanda Costa & Luísa Mendonça, Diálogos (Português-6.º ano), Porto, Editora, 2015, p.116. 

 

 

 

 

  

2. Elabora uma frase que contenha um verbo conjugado no Futuro Imperfeito do 
modo Indicativo. 

 

 

3. Constrói uma frase que contenha uma construção verbal (constituída por mais do que 
um verbo) indicativa de tempo Futuro. 

 

 

 

 

 Sim 

 Não 
 
Se sim, transcreve-a:____________ 
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Distribuído o Inquérito, passei ao tratamento dos dados obtidos, de que 

apresentarei resultados estatísticos. 

 Importa assinalar que foram selecionadas duas turmas do 6.º Ano de escolaridade 

da Escola Monsenhor Jerónimo do Amaral, pertencente ao Agrupamento de Escolas 

Morgado de Mateus, em Vila Real, tendo respondido ao Inquérito 61% de discentes do 

sexo feminino e 39% de discentes do sexo masculino, com idades compreendidas entre 

os 11 e os 13 anos.  

Foi minha preocupação selecionar textos variados, para que os alunos 

contactassem com diferentes tipos e géneros textuais e neles pudessem identificar a 

presença/ausência do “Futuro (Imperfeito)” do “Indicativo”.  

Como objetivos nucleares, pretendi que os alunos identificassem o emprego da 

forma clássica (sintética) de “Futuro (Imperfeito)” do “Indicativo” nos vários enunciados 

apresentados, que fossem capazes de reconhecer um valor de “Futuro” em expressões 

linguísticas (perifrásticas) e, por fim, que demonstrassem saber flexionar o “tempo Futuro 

(Imperfeito)” marcado pelo “modo Indicativo” em frases por si construídas.  

Na análise das respostas a cada questão, acompanhando cada gráfico, indico os 

objetivos específicos previamente traçados para cada pergunta.     

Exponho, de seguida, os resultados da análise dos dados recolhidos.  
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Tabela 3 - Alunos 

 
Tabela 4 - Parte I - Pergunta 1 

Com a primeira pergunta, pretendia que os alunos identificassem, através de um 

excerto de uma notícia, um verbo marcado pelo “Futuro (Imperfeito)” do modo 

“Indicativo”, sublinhando-o. O que verifiquei foi que 29% dos informantes (17 raparigas 

e 14 rapazes) selecionaram parte de um sintagma/grupo verbal, «deva ser», tendo apenas 

19% (6 raparigas e 1 rapaz) identificado a forma verbal efetivamente marcada pelo 

“tempo” e pelo “modo” pretendidos.  

61%

39%

ALUNOS
Feminino Masculino

19%

29%

21%

18%

13%

PARTE I - PERGUNTA 1 
Correto Errado ("deva ser") Errado ("possa") Errado ("ganhasse") Errado (diversos)
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Tabela 5 - Parte I - Pergunta 2 

 

Já no âmbito de um texto literário do modo lírico,11 68% dos inquiridos (13 

raparigas e 12 rapazes) identificaram uma forma verbal, «perdoar-te», enquanto segundo 

argumento (interno, portanto) do predicador QUERER. Pretendia, naturalmente, que os 

alunos identificassem a forma verbal correta, «serei», o que apenas 32% (10 raparigas e 

3 rapazes) fizeram. 

 

 

 

 

 

                                                             
11 «(…) A distinção entre modos literários, entendidos como categorias meta-históricas, e os géneros 
literários, concebidos como categorias históricas, parece-nos lógica e semioticamente fundamentada e 
necessária. (…) Os modos literários representam, por um lado, a nível da forma de expressão, possibilidades 
ou virtualidades transtemporais da enunciação e do discurso – uma longa tradição teorética, de Platão aos 
nossos dias, tem caracterizado assim, embora com variações conceptuais e terminológicas, o modo 
narrativo, o modo lírico e o modo dramático – e, por outra parte, a nível da forma do conteúdo, representam 
configurações semântico-pragmáticas constantes que promanam de atitudes substancialmente invariáveis 
do homem perante o universo, perante a vida e perante si próprio. (…)» (Silva, 1983: 389.) 

32%

68%

PARTE I - PERGUNTA 2
Correto Errado ("perdoar-te")
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Tabela 6 - Parte I - Pergunta 3 

Nesta terceira pergunta, requeria que os alunos identificassem verbos no “Futuro 

(Imperfeito)” do “Indicativo” num excerto de texto literário do modo dramático. Ao meu 

pedido, a maior parte dos alunos – 50% (12 raparigas e 8 rapazes) – correspondeu com 

uma resposta incompleta, ou seja, identificou só um exemplo, tendo-se pretendido dois. 

Os inquiridos que responderam corretamente foram cerca de 28% (5 raparigas e 5 

rapazes). As respostas erradas apresentadas eram sobretudo a não identificação de 

exemplos, por meio do sublinhado, e essas foram cerca de 22% (6 raparigas e 2 rapazes). 

 

 

 

28%

22%

50%

PARTE I - PERGUNTA 3
Correto Errado (diversos) Incompleto



Do Tratamento do “Futuro” do “Indicativo” no 1.º e no 2.º Ciclos do Ensino Básico 
 

67 
 

 
Tabela 7 - Parte I - Pergunta 4 

 Quanto à última solicitação relativa à primeira parte, a larga maioria dos alunos 

inquiridos forneceu uma resposta correta, identificando a forma verbal «acontecerão» (19 

raparigas e 12 rapazes). É de realçar que, nesta questão, 18% (4 raparigas e 3 rapazes) 

dos informantes não deram qualquer resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

82%

18%

PARTE I - PERGUNTA 4
Correto Não responderam
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Tabela 8 - Parte II - Perguntas 1,2,3 

Nesta parte II, era meu intento que os alunos inquiridos, no âmbito de cada uma 

das solicitações (1, 2 e 3), identificassem um verbo no “Futuro (Imperfeito)” do modo 

“Indicativo”. O que verifiquei, através das respostas, foi que 50% dos inquiridos 

selecionaram a forma de “Condicional” em detrimento do “Futuro (Imperfeito)”, apenas 

identificado por 50%. 

   

 

 

 

 

50%50%

PARTE II - PERGUNTAS 1, 2 E 3
Correto Errado
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Tabela 9 - Parte II - Pergunta 4 

Na quarta pergunta da mesma parte II do inquérito, surgiam três alíneas de 

possível resposta. Em relação às respostas erradas, apresentadas por 38% (10 raparigas e 

5 rapazes) dos inquiridos, o erro incidiu na estrutura linguística «Quando é que partimos 

para Lisboa?», havendo os restantes informantes – 62% (13 raparigas e 10 rapazes) – 

respondido corretamente.  

 

 

 

 

 

 

 

62%

38%

PARTE II - PERGUNTA 4
Correto Errado
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Tabela 10 - Parte III - Pergunta 1 

A parte III do inquérito apresentava um novo tipo ou género de texto (dependendo 

da perspetiva que se adote),12 a Banda Desenhada, tendo-se pretendido que os alunos 

identificassem algum valor de “Futuro” nos balões de diálogo que apareciam dentro das 

vinhetas. Neste primeiro exemplo, 63% (14 raparigas e 10 rapazes) dos alunos referiram 

que não existia nenhuma construção verbal que indicasse “tempo Futuro”, ao contrário 

de cerca de 37% (9 raparigas e 5 rapazes), que afirmaram o contrário. 

 

 

 

 

                                                             
12«Sequência de imagens acompanhadas ou não de textos (legendas, diálogos, pensamentos), através da 
qual é narrada uma história; história aos quadradinhos» (https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-
portuguesa/banda%20desenhada). 

 

37%

63%

Parte III - Pergunta 1

Correto Errado
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Tabela 11 - Parte III - Pergunta 2 

No segundo exemplo referente à parte III, os alunos inquiridos apresentaram, 

novamente, respostas diversificadas: cerca de 55% (10 raparigas e 8 rapazes) indicaram 

que não existia nenhuma construção verbal indicativa de um valor de “Futuro”. Já cerca 

de 45% (13 raparigas e 7 rapazes) referiram que tal valor de “Futuro” era veiculado pela 

forma verbal «vou». 

 

 

 

 

 

 

 

 

45%

55%

PARTE III - PERGUNTA 2
Correto Errado
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Tabela 12 - Parte III - Pergunta 3 

Na última solicitação da parte III, era nossa intenção que os alunos identificassem 

uma construção verbal que indicasse “tempo Futuro”. Cerca de 68% (16 raparigas e 10 

rapazes) dos informantes identificaram a presença de um valor de “Futuro” na forma 

verbal «Hei de mudar». No entanto, 32% (7 raparigas e 5 rapazes) não identificaram 

nenhuma construção verbal que apontasse para “Futuro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68%

32%

PARTE III - PERGUNTA 3
Correto Errado
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Tabela 13 - Parte IV - Pergunta 1 

A última questão do inquérito surgiu através de um excerto narrativo, no qual se 

pretendia que fosse detetada alguma construção indicativa de “tempo Futuro”. Cerca de 

69% (16 raparigas e 10 rapazes) dos inquiridos responderam erradamente, referindo que 

no texto não existia nenhum valor indicativo de “Futuro”. No entanto, cerca de 31% (7 

raparigas e 5 rapazes) dos inquiridos referiram que o texto continha um exemplo que 

indicava esse valor, «vou chegar». Uma outra parte dos inquiridos, ou seja, 37%, referiu 

que existia uma construção de “tempo Futuro” na forma verbal «havia de»: esse teria sido 

um ponto interessante a tratar com os alunos, caso tivesse tido oportunidade para tal. Por 

fim, verifiquei que 32% dos inquiridos não responderam ou apresentaram diferentes 

formas verbais para referir que existia um valor que apontava “tempo Futuro” no excerto. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31%

37%

32%

PARTE IV - PERGUNTA 1
Certo ("Vou chegar") Errado ("se havia de") Não pretendido
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4. Comparação dos dados fornecidos pelos informantes consultados com o 

tratamento dado ao tema por uma gramática escolar coeva destinada ao ciclo de 

ensino em causa. 

 
Por meio da tabela que, abaixo, apresentarei, podem verificar-se as respostas dos 

informantes consultados em comparação com a informação fornecida pela obra 

gramatical intitulada Oficina de Gramática de 2.º e 3.º Ciclos,13 que, embora não tivesse 

sido formalmente adotada pela Escola onde estagiei, fazia parte integrante do acervo da 

sua Biblioteca. 

 

      Respostas dos Alunos                Informação da Gramática Escolar 
Parte 1 

Pergunta 1 
 

«Oxalá Ramos possa ganhar, mas 
penso que será novamente de 

Cristiano Ronaldo…» – “Futuro 
Imperfeito do Indicativo”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Futuro» – «A situação expressa pelo verbo é 
posterior ao momento em que se fala. Ex: 
Amanhã, irei ao cinema.» (Página 37). 
 
«Modo indicativo» – «O locutor encara a 
situação como real. Transmite uma ideia de 
certeza.» (Página 41). 
 
 
 
 
 
 
 

  Pergunta 2 
 

«Perdoa-me morte, serei teu 
romeiro…» – “Futuro Imperfeito 

do Indicativo”. 
 

Pergunta 3 
 

«Juro e jurarei” que só pró ano lá 
“voltarei!» – “Futuro Imperfeito do 

Indicativo”. 

Pergunta 4 
 

«Porque me acontecerão estas 
coisas?...» – “Futuro Imperfeito do 

Indicativo”. 
 

Parte 2 
Pergunta 1,2,3 

 
 
 

«Amanhã, viajarei logo que o sol 
nascer.» 

                                                             
13 Silva, Ermelinda; Maia, M. Lurdes; Gandra, M. Manuela; Ferreira, M. Rosário (2014). Oficina da 
Gramática- 2.º e 3.º Ciclos. Porto: ASA. 
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«Eles não chegarão a tempo para 

comer.» 
 

«Eu cantarei para aquela 
rapariga.» 

 
“Futuro Imperfeito do Indicativo”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pergunta 4 

 
“Quando partiremos para 

Lisboa”? 
 

“Futuro Imperfeito do Indicativo”. 
 

Parte 3  
Pergunta 3  

 
“Hei de mudar o mundo!” - Futuro 

«Verbo auxiliar temporal» – «Os verbos 
temporais são os verbos haver de e ir que, 
ocorrendo juntamente com o infinitivo do verbo 
principal, dão à frase um valor de futuro. Ex: A 
mãe vai comprar-me um chapéu novo.» (Página 
54). 

 

Tabela 14- Comparação dos dados fornecidos pelos falantes com uma gramática escolar coeva 

 
 Tal como se pode verificar, pela tabela acima apresentada, as respostas dos 

informantes vão ao encontro da informação presente numa gramática escolar coeva 

disponibilizada atualmente em contextos escolares.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Do Tratamento do “Futuro” do “Indicativo” no 1.º e no 2.º Ciclos do Ensino Básico 
 

76 
 

5. Comparação dos dados obtidos sobre o assunto com a informação veiculada pela 

mais recente gramática universitária da língua portuguesa, representativa do 

estádio atual da ciência linguística em Portugal.  

 
 Apresento, de seguida, uma reflexão aprofundada sobre as questões formuladas 

no inquérito e acerca das respostas obtidas. 

 

 Na questão 1 da primeira parte, a forma verbal cuja identificação se pretendia era 

será, que se encontra no “Futuro (Imperfeito)” do “Indicativo”. No entanto, a maioria dos 

alunos identificou o complexo verbal deva ser. Embora essa maioria não identificasse 

corretamente a forma clássica (sintética) marcada pelo “Futuro (Imperfeito)” do 

“Indicativo”, apercebeu-se de que o “modo Conjuntivo” apresentava um valor de 

“posterioridade”, associado a uma ideia de “possibilidade” ou “desejo”, relativamente ao 

momento da enunciação, segundo as obras sob escopo.  

 Também na segunda questão, a forma verbal pretendida, serei, não foi identificada 

pela maioria dos alunos como flexionada no “Futuro (Imperfeito)” do “Indicativo”. Mais 

uma vez, fizeram confusão com o “modo Conjuntivo”: Se ele te perdoar, perdoar-te 

quero.  

 Na questão 3, da mesma parte, era pretendido o reconhecimento de duas formas 

verbais, jurarei e voltarei, que se encontram flexionadas no “Futuro (Imperfeito)” do 

“Indicativo”. No entanto, constatei que a maior parte dos inquiridos respondeu 

incompletamente, identificando apenas um dos verbos, e uma outra elevada percentagem 

de alunos não identificou nenhum verbo pretendido, no excerto do texto dramático 

apresentado.  

 Na última pergunta da primeira parte, era meu objetivo que os alunos 

encontrassem na Banda Desenhada apresentada a forma verbal acontecerão, também 

marcada pelo “Futuro (Imperfeito)” do “Indicativo”. Nesta questão, obtive um bom 

resultado, uma vez que a maioria dos inquiridos identificou, com sucesso, a forma 

conjugada pretendida. Todavia, uma minoria não respondeu à questão. 

 A seguir, nas perguntas 1, 2 e 3 da segunda parte, era minha intenção que os 

inquiridos identificassem as formas verbais viajarei, chegarão e cantarei, 

sucessivamente, todas conjugadas no “tempo” e no “modo” verbais sob escopo. No 

entanto, metade dos alunos selecionou incorretamente a forma do “Condicional” em 
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detrimento do “Futuro (Imperfeito)” do “Indicativo”. Esta confusão, por parte deles, 

surgiu, provavelmente, devido ao facto de o “Condicional” poder ter um valor temporal 

de “futuro do passado”, ou seja, devido ao facto de permitir a localização de uma situação 

que, no passado, ocorre posteriormente a outra situação também passada, tomada como 

tempo de referência (cf. Raposo, 2013: I, 527). 

 Na pergunta 4 da segunda parte, a forma verbal marcada pelo “Futuro 

(Imperfeito)” do “Indicativo” que se pretendia que fosse identificada pelos inquiridos era 

partiremos. Das respostas obtidas, a forma desejada foi a mais identificada pelos alunos. 

Houve, porém, uma percentagem significativa de informantes que optou pela seleção de 

uma forma verbal marcada pelo “Presente” do “Indicativo” – Quando é que partimos 

para Lisboa? –, comprovando que os alunos transcrevem para a escrita marcas de 

oralidade, preferindo o uso do “Presente” do “Indicativo”, frequentemente reforçado por 

expressões adverbiais denotadoras de um “tempo Futuro” (cf. Raposo, 2013: I, 525). 

 A terceira parte do Inquérito era constituída por 3 questões, envolvendo um novo 

tipo ou género de texto, a Banda Desenhada. Pretendia que os alunos, nas vinhetas, 

reconhecessem alguma construção verbal que indicasse valor de “Futuro”. Nas perguntas 

1 e 2, dessa mesma parte, a maioria dos alunos respondeu incorretamente, uma vez que 

não encontrou, em nenhum momento, qualquer construção verbal indicativa desse valor, 

ao invés dos restantes alunos, que corretamente usaram a perífrase verbal ir + infinitivo, 

em que o verbo auxiliar no “Presente” do “Indicativo” indicava que a ação tinha lugar 

num tempo futuro relativamente ao momento de enunciação: vão falar e vou analisar (cf. 

Raposo, 2013: I, 511).  

 Na última pergunta da terceira parte, com o mesmo objetivo referido 

anteriormente, verificou-se uma maior taxa de sucesso, ou seja, os inquiridos 

identificaram a construção verbal pretendida, hei de mudar, que apresenta uma leitura 

modal próxima da deôntica, mas aliada a uma leitura temporal de futuridade (cf. Raposo, 

2013: I, 650).  

 Na pergunta 1 da quarta parte, pretendia-se que os alunos identificassem também 

uma construção indicativa de “tempo Futuro”, sendo essa vou chegar, num excerto de 

texto narrativo. Todavia, nesta questão, a maioria dos alunos respondeu erradamente, pois 

afirmou que não existia nenhuma construção verbal com valor de “Futuro”; uma outra 

percentagem significativa de alunos identificou a forma verbal semiauxiliar havia (de), 

que é utilizada para dar conta de uma intenção ou de uma obrigação a concretizar num 

tempo passado posterior a um ponto de referência também pretérito.  
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 Nas duas últimas questões do Inquérito, permiti que os alunos aplicassem 

livremente, mas segundo uma orientação, os seus conhecimentos sobre os aspetos 

gramaticais em causa. Assim, foi-lhes solicitada a redação de duas frases, uma com uma 

forma clássica (sintética) de “Futuro (Imperfeito)” do “Indicativo” e outra com uma 

construção verbal (perifrástica) indicativa de “tempo Futuro”. Pude averiguar que a 

maioria dos inquiridos aplicou corretamente o pretendido, em frases, de acordo com a sua 

criatividade. Para minha surpresa, constatei que foi mais fácil para os inquiridos aplicar 

o valor de “posterioridade” do “Futuro” do que reconhecê-lo nos enunciados apresentados 

ao longo do Inquérito. 

Concluo, assim, que uma grande percentagem de informantes tinha adquirido 

conhecimento sobre os itens gramaticais sobre que fora auscultada, tendo sabido aplicá- 

-lo com sucesso. 

  Seria, entretanto, interessante fazer uma análise comparativa entre as respostas 

dadas pelas meninas e as fornecidas pelos meninos. No entanto, tendo verificado que, em 

38 alunos, 23 eram do sexo feminino e 15 do sexo masculino, entendi que um estudo 

estatístico em termos de ‘género’ a partir do número de informantes recolhido não 

refletiria, com exatidão, as eventuais diferenças de comportamento metalinguístico dos 

informantes femininos relativamente aos informantes masculinos. Podemos, apenas, 

constatar que as médias das respostas de ambos sexos se aproximaram: em 23 meninas, 

48% responderam corretamente, da mesma forma que, em 15 meninos, 45% responderam 

de forma correta.   
Convém referir que existe uma circunstância – a existência de uma turma de 6.º 

ano mais – que talvez possa ter alguma influência nos resultados obtidos, dado que um 

grande grupo dos inquiridos pertencia a um universo de alunos bem-sucedidos do 6.º ano 

de escolaridade.   

Creio que, para fazer um estudo comparativo entre ‘géneros’ de que resultassem 

conclusões sólidas, seria necessário aplicar o Inquérito ao mesmo número de informantes 

de ambos os sexos.  
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6. Comparação dos contributos teórico-didáticos mais recentes relativos ao tema sob 

análise (tomando em consideração os dados fornecidos pelos informantes) com o 

tratamento que lhe emprestaram gramáticas escolares da primeira metade do século 

XX no âmbito de um determinado momento do desenvolvimento da ciência 

linguística em Portugal 

 

Apresento, de seguida, alguns resultados da comparação entre as respostas obtidas 

dos alunos no Inquérito e as conceções expostas nas gramáticas que selecionei da primeira 

metade do século XX.   

 

Na questão 1 da primeira parte embora a maioria dos inquiridos não identificasse 

corretamente a forma clássica (sintética) marcada pelo “Futuro (Imperfeito)” do 

Indicativo, apercebeu-se de que o “modo Conjuntivo” «(…) apresenta, sob forma de 

desejo ou de concepção, a acção, estado ou qualidade expressa pelo verbo» (Relvas, 
39[s.d.]: 56) ou «(…) é o modo próprio para mostrar dependência ou subordinação e 

designa possibilidade ou um desejo» (Torrinha, 41945:83). 

A seguir, nas perguntas 1, 2 e 3 da segunda parte, era minha intenção que os 

inquiridos identificassem as formas verbais viajarei, chegarão e cantarei, 

sucessivamente, todas conjugadas no “tempo” e no “modo” verbais sob escopo. No 

entanto, metade dos alunos selecionou incorretamente a forma do “Condicional” em 

detrimento do “Futuro (Imperfeito)” do “Indicativo”. Esta confusão, por parte deles, 

surgiu, provavelmente, devido ao facto de o “Condicional” «(…) indica[r] a açção como 

possível, dependentemente duma condição, que muitas das vezes não vem expressa» 

(Torrinha, 41945:84), ou «(…) apresenta[r] como dependentes de condições a acção, 

estado ou qualidade expressas pelo verbo» (Relvas, 39[s.d.]: 56). 

 Na pergunta 4 da segunda parte, constatámos que uma percentagem significativa 

de informantes optou pela seleção de uma forma verbal marcada pelo “Presente” do 

“Indicativo” – Quando é que partimos para Lisboa?. Nesta questão, não existe 

comparação possível com o exposto pelos gramáticos referidos, uma vez que estes só 

designam o “Presente” do “Indicativo”, não prevendo a sua utilização com valor de 

“futuridade”: segundo Relvas (39[s.d.]: 56), «(…) indica que a acção tem lugar na ocasião 

em que se enuncia»; já Torrinha (41945:84) apenas considera o «presente» como um dos 

tempos «principais».  
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 A terceira parte do inquérito era constituída por 3 questões, envolvendo um novo 

tipo ou género de texto, a Banda Desenhada. Nas perguntas 1 e 2, dessa mesma parte, a 

maioria dos alunos respondeu incorretamente, uma vez que não encontrou, em nenhum 

momento, qualquer construção verbal indicativa do valor de “Futuro”, contrariamente aos 

restantes alunos, que corretamente usaram a perífrase verbal ir + infinitivo. Ora, Relvas 

(4[s.d.]: 161) afirma o seguinte:  

  

(…) São muitos os verbos auxiliares empregados na conjugação perifrástica: (…) haver, 

(…), ter, ir, vir. Os verbos ir e vir, quando seguidos do gerúndio, exprimem que a acção 

se realiza gradualmente.  

 

Por seu turno, Torrinha (41945: 111-112) afirma que a conjugação perifrástica se 

forma com os verbos auxiliares ter, haver, estar, ir, vir e que «designa certas ideias 

acessórias da acção expressa pelo verbo». Mais, afirma que «[o]s auxiliares [se 

empregam] nos tempos em que se pretende conjugar o verbo e são seguidos do gerúndio, 

ou do infinito precedido ou não de preposição», dando os exemplos de «tenho de estudar; 

havemos de prestar contas; (…) o trabalho vai aumentar» (Torrinha, 41945: 111-112; 

sublinhado meu). 

 Na última pergunta da terceira parte, com o mesmo objetivo referido 

anteriormente, verificou-se uma maior taxa de sucesso, ou seja, os inquiridos 

identificaram a construção verbal pretendida, hei de mudar, que Torrinha classifica de 

«Futuro Imperfeito perifrástico» (Torrinha, 41945:105). 
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1. Contextualização da prática de ensino supervisionada 

 

A minha prática de ensino supervisionada realizou-se em Vila Real, sendo esta 

uma cidade portuguesa e capital do Distrito de Vila Real, situada na Região Norte, na 

sub-região do Douro e na antiga província de Trás-os-Montes e Alto Douro, com cerca 

de 30000 habitantes no seu perímetro urbano (de acordo com dados de 2012). É a capital 

da província tradicional de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

É sede de um município com 378,80 km² de área e 50224 habitantes (segundo 

dados de 2016), subdividido, desde a reorganização administrativa de 2012/2013, em 20 

freguesias. O município é limitado a norte pelos municípios de Ribeira de Pena e de Vila 

Pouca de Aguiar, a leste por Sabrosa, a sul pelo Peso da Régua, a sudoeste por Santa 

Marta de Penaguião, a oeste por Amarante e a noroeste por Mondim de Basto. A cidade 

de Vila Real situa-se num planalto situado na confluência dos rios Corgo e Cabril, estando 

enquadrada numa bela paisagem natural (Escarpas do Corgo), cujo pano de fundo são as 

serras do Alvão e do Marão. 

Esta prática de ensino supervisionada no 1.º Ciclo do Ensino Básico desenvolveu- 

-se numa turma de 1º ano do NucliSol Jean Piaget, localizado em Vila Real. 

 

1.1. Caracterização da Turma do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 

A turma era constituída por vinte e três alunos, dos quais catorze eram do sexo 

masculino e nove do sexo feminino. Digno de nota foi o facto de que a maior parte desses 

alunos – dezoito – tinham frequentado o Ensino Pré-Escolar na Instituição. Os restantes 

cinco ingressaram nela pela primeira vez no ano letivo em apreço – o de 2016/2017 –, 

tendo provindo de diferentes estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar do concelho. A área 

de residência dos alunos distribuía-se por várias localidades do concelho de Vila Real, 

vivendo a maioria deles a menos de 5 km da Escola. 

 
Dado que o ambiente familiar é determinante para a formação da personalidade dos 

alunos, apresentarei, seguidamente, alguns dados sobre as características e a estrutura dos 

seus agregados familiares. 

Em relação às faixas etárias dos pais dos alunos, importa dizer que a idade média 

dos mesmos se situava entre os 29 e os 52 anos. 
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Relativamente às suas habilitações literárias, de acordo com documentação 

fornecida pela Professora Cooperante, distribuíam-se, maioritariamente, pelo 

completamento do Ensino Secundário e pela formação no Ensino Superior.  

Cada agregado familiar era, em média, constituído por quatro pessoas: nove eram 

filhos únicos, treze tinham um irmão e um dos alunos tinha dois irmãos.  

De um modo geral, pode-se concluir que grande parte dos agregados familiares 

pertencia à chamada “Classe Média”. 
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Tabela 15 - Habilitações Literárias dos Pais 

2

7

24

2

6

5

Habilitações Literárias dos Pais

9º ano 12º ano Licenciatura Pós Graduação Mestrado Doutoramento
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A turma caraterizava-se por ser participativa, responsável, crítica, interessada, bem- 

-comportada e por ter comportamentos reflexivos. Os alunos cooperavam e 

entreajudavam-se, manifestavam curiosidade e interesse nas atividades desenvolvidas na 

sala de aula, embora tivessem diferentes ritmos de trabalho, e eram, de um modo geral, 

pontuais e assíduos. 

Nenhum dos alunos era repetente. No entanto, dois deles apresentavam dificuldades 

de aprendizagem e um aluno revelava dificuldade de adequação ao ambiente escolar. 

O aluno que apresentava necessidades especiais veio referenciado do Jardim de 

Infância, tendo, já nesse nível de ensino, beneficiado de apoio ao nível da intervenção 

precoce. Este aluno necessitava de diferentes tipos de apoio: de apoio pedagógico 

individualizado por parte da docente titular e da docente da educação especial; de apoio 

psicológico; de apoio psicomotor; e de apoio familiar. Neste preciso ano, veio a beneficiar 

2 1
3 1

1
1

1

5

1011
3

1

1
1

4

1
1

1
1 1 1 1 1

Profissões dos Pais

Gerente de Loja Enfermeiro
Médico Agente da Guarda Nacional Republicana
Militar Gestor de Recursos Humanos
Engenheiro Professor do Ensino Básico e/ou Secundário
Assistente técnico Técnico Operativo
Empresário Economista
Desempregado Profissional Liberal
Professor Universitário Esteticista
Enólogo Auxiliar de Ação Educativa
Inspetor Tributário Inspetora da Segurança Social
Diretor comercial Educadora de Infância
Técnica Comercial

Tabela 16-Profissões dos Pais 
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de medidas educativas vigentes no Decreto-lei 3/2008, tendo-se dado seguimento ao 

trabalho desenvolvido anteriormente e potenciado a sua progressão.  

Quanto ao outro aluno, apresentou dificuldades no decurso do processo de 

aprendizagem, tendo sido submetido a uma avaliação dos serviços técnicos 

especializados, de forma a ser apoiado na superação das dificuldades detetadas. A sua 

atitude revelou-se desafiante para com os seus pares e adultos, tendo dificultado a sua 

integração no 1.º Ciclo. Foi proposto pela Professora Cooperante um conjunto de 

estratégias de apoio ao aluno, para que este conseguisse, progressivamente, adequar o seu 

comportamento ao ambiente escolar. 

 É digno de referência o facto de que é visível, no geral, alguma natural imaturidade 

na gestão de conflitos e na gestão da frustração no desenvolvimento mal- 

-sucedido de uma qualquer atividade. A equipa pedagógica tem vindo a envidar esforços 

no sentido de apoiar o grupo na orientação dessas gestões, quer individuais, quer 

coletivas. 

No respeitante aos restantes alunos da turma, não se verificaram grandes problemas 

relativos a uma área específica. Qualquer dificuldade que surgisse era, desde logo, 

intervencionada por meio de apoio direto fornecido em sala de aula. Fui-me, entretanto, 

apercebendo de que o envolvimento familiar era um veículo facilitador na superação dos 

obstáculos que pontualmente se iam identificando. 

No que diz respeito à relação da Professora Cooperante com os alunos, era muito 

boa, pois, para além de carinho, compreensão e afeto, existia também muito respeito. A 

Professora possuía uma postura que cativava a atenção e a confiança dos alunos. 

Encorajava e desafiava a turma nas diversas atividades. Esta relação revelou-se bastante 

importante, visto que o professor deve compreender, nos momentos distintos de 

aprendizagem, os alunos e contribuir para que estes progridam em direção ao mais alto 

nível do conhecimento. Portanto, segundo Sousa & Filho (2008: 6), a nível do processo 

de aprendizagem, o professor possui um papel significativo. 

  Quanto ao horário praticado, que, abaixo, expomos, tal e qual, cumpria a carga 

horária estipulada pelo Ministério da Educação e Ciência, no Decreto-Lei n.º 91/2013, de 

10 de julho. Relativamente às Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), estavam 

centradas no Inglês, na Natação, na Educação Emocional e no Trabalho de Projeto. 
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Tabela 17 - Horário dos alunos do 1.º Ano 
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Figura 1- Sala de Aula 

 

1.1.1. Introdução às responsabilidades letivas 
 

Neste item, apresento as planificações diárias feitas em grupo, seguidas das 

reflexões que elaborei depois do cumprimento das atividades que me foram distribuídas.  

Estas ocorreram durante três semanas, mais precisamente, durante três dias de 

cada semana e com intervalos de duas semanas entre as mesmas.  
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As fotografias das atividades e os apêndices das planificações (recursos utilizados 

e instrumentos de avaliação) constam em anexo.14  

Não existem registos fotográficos de todas as atividades, pois nem todos os 

momentos foram oportunos para efetuar tais registos, uma vez que tanto eu como o meu 

colega de estágio estávamos a prestar maior atenção aos alunos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Cf. Anexos I. 
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1.1.2. Planificações15 

                                                             
15 As planificações foram elaboradas sob orientação dos formadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docente: Ana Maria Bastos 
Estagiário: Francisco Santos, nº 32828 
                   

Instituição: Jean Piaget Vila Real 
Professora: Joana Nogueira 

Áreas 
disciplinares 

Conteúdos Metas 
Curriculares 

Objetivos Atividades Recursos Avaliação 

 
 Português 
 
 

  
- 
Consciência 
fonológica e 
habilidades 
fonémicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desenvolver 
a consciência 
fonológica e 
operar com 
fonemas. 
-Repetir 
imediatamente 
depois da 
apresentação 
oral, sem erros 
de identidade 
ou de 
ordem, 
palavras 
constituídas 
por VC 
(vogal) / 
(consoante). 
 
 
 
 
 
 
Produzir um 
discurso oral 
com 
correção. 
- Falar de 
forma audível. 
- Articular 
corretamente 
palavras. 
- Usar 
vocabulário 
adequado ao 
tema e à 
situação. 

 
-Identificar 
diferentes 
palavras 
com sons 
(al,el,il,ol,ul) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Diálogo com os alunos sobre os 
sons (la, le, li, lo, lu), abordados na 
aula anterior.  
- Exploração do “Saco mágico”, o 
qual contém cartões com as sílabas 
la, le, li, lo, lu e as sílabas al, el, il, 
ol, ul; 
 
- Em primeiro lugar, retiram -se do 
“Saco mágico” apenas os cartões 
com la, le, li, lo, lu; 
 
- Afixação desses cartões no 
quadro; 
 
-Leitura e análise dos elementos 
retirados do “Saco mágico” la, le, li, 
lo, lu; 
 
-Questionamento dos alunos, 
pedindo – lhes que sugiram 
palavras formadas por la, le, li, lo, 
lu; 
 
-Afixação dos cartões al, el, il, ol, 
ul, no quadro juntamente com os 
outros cartões;  
 
 
- Análise e leitura dos cartões al, el, 
il, ol, ul; 
 
- Confronto de dois grupos de 
cartões verificando as diferenças 
nos sons la, le, li, lo, lu e nos sons 
al, el, il, ol, ul; 
 

 
- Cartolina; 
- Bola; 
- Cartões; 
- Poema; 
- Imagens 
-Saco 
mágico 
-Power point 

 
- Formativa: 
    - Observação 
não 
instrumentada 
dos alunos 
durante as 
respostas do 
questionamento. 
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-
Vocabulário: 
alargamento 
e adequação. 

 
-Reconhecer 
palavras que 
contenham 
estas sílabas 
(al, el, il, ol, ul) 
 
 
 
 
 
- Associar 
imagens a 
palavras 
relacionadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Reconhecer a 
posição dos 
sons em 
diferentes 
palavras; 
 

- Enunciação de palavras formados 
por al, el, il, ol ul; 
 
- Questionamento dos alunos acerca 
de palavras formadas por al, el, il, 
ol, ul; 
 
 
-Construção de um poema coletivo 
em rima, orientado pelo estagiário, 
o qual contém palavras lacunadas 
associadas a uma imagem;  
 
- As imagens para a construção do 
poema são retiradas do “Saco 
mágico”, sempre com a orientação 
do estagiário; 
 
- Identificação da imagem e o 
correspondente nome; 
 
- Reconhecimento de qual dos sons 
al, el, il, ol, ul está presente; 
 
- Conclusão da construção do 
poema; 
 
- Visualização do poema através de 
uma apresentação em power point; 
 
- Distribuição aos alunos do poema 
coletivo, em formato impresso; 
  
 
- Realização de um Jogo das 
palavras, em que o estagiário inicia 
a atividade através de uma bola, de 
seguida refere uma palavra que 
contenha um som e depois passa a 
bola para um aluno da turma onde 
este tem que dizer uma nova palavra 
e assim sucessivamente. Quem não 
souber uma palavra ou repita uma já 
dita anteriormente, perde. No fim 
quem disser mais palavras certas, 
será apurado um vencedor.  
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Áreas Conteúdos Metas 
Curriculares Objetivos Atividades Recursos Avaliação 

Matemática 

Adição: 

- Adições cuja 
soma seja 
inferior a 7 por 
cálculo mental, 
métodos 
informais e 
tirando partido 
do sistema 
decimal de 
posição; 
 
- Os símbolos 
«+» e «=» e os 
termos «parcela» 
e «soma»;  
 
 
- Problemas de 
um passo 
envolvendo 
situações de 
juntar e 
acrescentar.  
 
 
 

 
- Adicionar 
números naturais  
 
-Efetuar adições 
envolvendo 
números naturais 
até por 
manipulação de 
objetos ou 
recorrendo a 
desenhos e 
esquemas.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolver 
problemas  

 

-Adicionar 
diferentes 
conjuntos; 
Saber que o 
sucessor de um 
número na ordem 
natural é igual a 
esse número mais 
um; 
 

 

-Efetuar adições 
envolvendo 
números naturais 
até 6, por 
manipulação de 
objetos ou 
recorrendo a 
objetos e esquemas;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Resolver 
problemas de um 
passo envolvendo 
situações de juntar 
ou acrescentar.  
 

- Num primeiro instante, 

fazer a interdisciplinaridade 

com Português, fazendo a 

contagem dos novos sons 

aprendidos al, el, il, ol, ul. 

 
 
 
- Iniciação do Jogo do 
saquinho mágico. Dentro do 
saco mágico encontra – se 
vários papéis numerados de 
0 a 3. O jogo inicia – se com 
dois alunos voluntários a 
irem ao quadro e retirarem 
um papel do saco mágico. 
Os papéis são afixados no 
quadro para a realização da 
adição, desses dois valores. 
Esta adição é realizada com 
a utilização das barras 
cuisenaire por parte dos 
alunos. Depois de os alunos 
efetuarem a adição, o 
estagiário questiona os 
alunos que iniciaram a 
atividade para explicar o 
que realizaram. Caso não se 
verifique uma resposta, o 
estagiário colocará a mesma 
pergunta à turma. 
- “Árvore da soma”  
 O jogo inicia – se com um 
grupo de dois alunos a irem 
ao quadro, tendo cada um 
que lançar uma vez o dado e 
verificar o número que saiu 
nos dois dados. Registo no 
quadro dos valores obtidos 
para realizarem uma adição 
usando esses mesmos 
valores. O valor obtido será 
colocado na árvore 
concretizado com castanhas. 
A realização da adição é 
feita pelos alunos 
recorrendo à utilização das 
barras cuisenaire.  

· Saco 

· Papeis 

numerado

s de 0 a 3; 

· Cartolina 

· 2 dados 

cúbicos 

numerado

s de 1 a 3  

Formativa do 

processo: 

· Observação 

instrumentada 

através de uma lista 

de verificação “do 

comportamento do 

trabalho de grupo”; 

· Observação não 

instrumentada da 

motivação na aula. 

 

· Observação não 

instrumentada da 

motivação na aula. 

 

Expressão 
Dramática 

 
 
 
-Audição e 
leitura 

 

Ouvir ler e ler 
textos literários. 
 
- Ouvir ler e ler 
obras de literatura 
para a infância e 
textos da tradição 
popular 

 
 
- Ouvir obras de 
literatura para a 
infância e textos da 
tradição popular; 
-Exprimir 
sentimentos e 
emoções 
provocados pelo 
texto 

- Leitura expressiva por 
parte do estagiário da lenda 
“ A lenda de São Martinho”; 
 
 
- Diálogo com os alunos 
acerca da lição de moral da 
obra; 
 
- Distribuição de um cartão 
em forma de castanha por 
cada aluno para que 
individualmente exprimam, 
através do desenho, a sua 
parte favorita da lenda; 
 
- Pintura da castanha por 
parte dos alunos. 
 
 

- Fantoches; Formativa do 

processo: 

- Observação não 

instrumentada da 

participação na aula; 

 

- Observação não 
instrumentada da 
motivação na aula. 
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Áreas Conteúdos Objetivos Atividades Recursos Avaliação 

Português 

Compreensão do 
oral: 
- Informação 

essencial;  

-Articulação, 

entoação e ritmo; 

-Vocabulário;  

-Tema e assunto. 

 

 

 

 

 

 

.Expressão oral: 

Leitura e Escrita: 

-Perceção e 

discriminação 

fonéticas;  

-Consciência 

silábica; 

 
-Sensibilidade 
fonológica;  
 
-Consciência 
fonémica;  

 
 

 

 

 

-Relatar os momentos 
mais importantes; 
-Apropriar-se de novos 

vocábulos; 

-Ouvir os outros; 

-Esperar pela sua vez; 

 

-Manifestar ideias, 

sensações e sentimentos 

pessoais; 

 

-Partilhar ideias; 

 
 
 
 
 

-Indicar desenhos de 

objetos cujo nomes 

começam pelo mesmo 

fonema; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fazer corresponder a 
(s) forma (s) minúscula 
e maiúscula da maioria 
das letras do alfabeto. 

-Realização de um diálogo com os 

alunos sobre os momentos mais 

importantes do fim de semana; 

 

 

-Visualização de um vídeo sobre o 

dia nacional do Pijama (Dança – 

Canção) 

-Exploração alargada à turma sobre 

o vídeo; 

 

-Iniciação do tema da letra “m”, 

com o recurso de uma imagem 

alusiva à letra “ A minhoca”, à qual 

vai ser retirada de uma mala por 

parte do estagiário. (v. Lista em 

Anexo) 

-Afixação da imagem no quadro; 

-Questionamento aos alunos sobre 

a imagem e a sua relação com a 

letra que vai ser trabalhada; 

-Explicação e elaboração da letra 

por parte do estagiário com a 

finalidade de conseguirem 

perceber e desenhar a mesma; 

-Distribuição de imagens com 

pijamas para que os alunos 

pratiquem a grafia da mesma. 

- Vídeo 
- Cartolina 
 
- Imagens 
 
- Boneca 

Formativa do 

processo: 

· Observação 

não 

instrumentada 

da 

participação 

na aula; 

 

· Observação 

não 

instrumentada 

da motivação 

na aula. 

 

 

 

Matemática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Números e 
Operações 
-Números naturais 
até 8 contagens 
progressivas e 
regressivas. 

 

 

 

 

 

 

 

-Adicionar números 
naturais  
-Saber que o sucessor 
de um número na 
ordem natural é igual a 
esse número mais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Introdução do número 8 através de 

uma situação problemática com 

base no número de pijamas 

afixado; 

-Exploração do número no ábaco 

“gigante” em grande grupo; 

-Explicação e elaboração do 

número 8 por parte do estagiário 

com a finalidade de conseguirem 

perceber e desenhar o mesmo; 

 Formativa do 

processo: 

· Observação 

não 

instrumentada 

da 

participação 

na aula; 

 

· Observação 

não 
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Estudo do 
Meio 

 

 

 

 

A Saúde do seu 

Corpo 

 

 

 
 
- Reconhecer e aplicar 
normas de higiene do 
corpo (lavar as mãos 
antes de comer, lavar os 
dentes…); 
 
- Conhecer normas de 
higiene alimentar 
(importância de uma 
alimentação variada, 
lavar bem os alimentos 
que se consomem crus, 
desvantagem do 
consumo excessivo de 
doces, refrigerantes…); 
 
-Reconhecer a 
importância de posturas 
corretas do exercício 
físico e do repouso para 
a saúde (estar bem 
sentado, brincar ao ar 
livre, deitar cedo…);  
 
-Conhecer e aplicar 
normas de vigilância da 
sua saúde (idas 
periódicas ao médico, 
boletim individual de 
saúde). 

-Distribuição do pijama para que os 

alunos pratiquem o mesmo; 

 

- Auscultação e registo de ideias 

sobre os cuidados e higiene do 

corpo através de uma boneca 

gigante (chuva de ideias).  

instrumentada 

da motivação 

na aula. 
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21-11-2016 (segunda-feira) 
 

De manhã, quando os alunos chegaram, pousaram as suas mochilas, de forma a iniciar as suas tarefas. De seguida, iniciei as aulas 

através de um diálogo relativo aos momentos importantes passados, por cada um, no fim de semana. De seguida, houve uma espécie de 

“brainstorming” relativamente ao Dia Nacional do Pijama. Posteriormente, os alunos visualizaram um vídeo alusivo a esse dia. Ainda na 

parte da manhã, iniciaram o tratamento da letra que concretiza o grafema <m>. Tal letra foi abordada através de uma minhoca em forma de 

m. Por fim, os alunos treinaram a sua grafia do m, através de imagens de pijamas. 

 Da parte da tarde, fez-se a introdução do número ‘8’, por meio da colocação de um problema relacionado com o número de pijamas 

afixado no quadro. Após identificarem o número de pijamas afixados no quadro, sugeri que os alunos treinassem o desenho do número ‘8’ 

no pijama.  

Após o término desta atividade, apresentei uma figura de uma menina em cartolina e abordei os conteúdos relativos aos cuidados de 

higiene do corpo. De seguida, realizou-se a auscultação de ideias relativas ao tema, as quais eram afixadas na figura em cartolina.  

Esta atividade foi, na minha humilde opinião, muito rica, pois estimulou a produção voluntária de discurso oral. Para além disto, 

permitiu identificar a capacidade de síntese dos alunos relativamente ao tema em questão por via da utilização de um vocabulário apropriado.
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Áreas Conteúdos Objetivos Atividades Recursos Avaliação 

Matemática 

Adição: 

- Adições cuja soma 
seja inferior a 9 por 
cálculo mental, 
métodos informais e 
tirando partido do 
sistema decimal de 
posição; 
 
- Os símbolos «+» e 
«=» e os termos 
«parcela» e «soma»;  
 
 
- Problemas de um 
passo envolvendo 
situações de juntar e 
acrescentar.  
 
 
Subtração: 
 
- Subtrações 
envolvendo 
números naturais 
até por métodos 
informais;  
 
- Relação entre a 
subtração 
 e a adição;  

 
- O símbolo «–» e os 
termos «aditivo», 
«subtrativo» e 
«diferença»;  
- Problemas de um 
passo envolvendo 
situações de retirar, 
comparar ou 
completar.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Adicionar números 
naturais  
 
-Efetuar adições 

envolvendo números 

naturais até 8 por 

manipulação de objetos 

ou recorrendo a desenhos 

e esquemas; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descodificar o sistema 
de numeração decimal  
 
-Comparar números 
naturais até 8 tirando 
partido do valor 
posicional dos 
algarismos e utilizar 
corretamente os símbolos 
«<» e «>»; 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Resolver problemas  
-Resolver problemas de 
um passo envolvendo 
situações de comparar. 
 
 
 
 
-Subtrair números 
naturais  

-Exploração de um envelope 

que contém uma imagem do 

número 8. 

- Afixação da imagem no 

quadro; 

- Questionamento aos alunos 

acerca da imagem; 

-Iniciação do jogo a 
“Gelataria”. O jogo inicia – se 
com dois alunos voluntários a 
irem ao quadro. Cada aluno vai 
pedir ao vendedor de gelados 
(estagiário), um determinado 
número de bolas que querem 
no seu gelado. O número de 
bolas será afixado no quadro 
para a realização da adição 
destes dois valores. Esta adição 
é realizada com a utilização das 
barras cuisenaire por parte dos 
alunos.  Depois de os alunos 
efetuarem a adição, o estagiário 
questiona aqueles que 
iniciaram a atividade para 
explicar o que realizaram. Caso 
não se verifique uma resposta, 
o estagiário colocará a mesma 
pergunta à turma. (v. Lista em 
Anexo) 
 
 
 
 
- Iniciação ao jogo a “ Disputa 
dos Números”. O jogo inicia – 
se com dois alunos voluntários 
sendo um o Sr. Maior e outro o 
Sr. Menor. O estagiário afixa 
no quadro diferentes números 
de bolas. O estagiário 
questiona individualmente o 
aluno para que este explique a 
sua escolha relativamente ao 
sinal que utilizou. Caso não se 
verifique uma resposta, o 
estagiário colocará a mesma 
pergunta à turma.  
 
 
- Paralelamente a esta atividade, 
os alunos procedem ao registo 
das adições num documento 
próprio elaborado e fornecido 
pelo estagiário.  
 
 
 
 
- Iniciação do jogo o “Sr. 
Aditivo e o Ser. Subtrativo”. O 
jogo inicia – se com dois 
alunos voluntários sendo um o 
“Sr. Aditivo e outro o “ Sr. 
Subtrativo”. O estagiário 
colocará individualmente uma 
pergunta ao aluno Sr. Aditivo e 
ao Sr. Subtrativo relativamente 
ao número de bolas que eles 

- Barras 
cuisenaire; 
- Cartolina 
 
- Imagens 
 
- Video 

Formativa do 

processo: 

· Observação 

não 

instrumentada 

da 

participação 

na aula; 

 

· Observação 

não 

instrumentada 

da motivação 

na aula. 
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-Efetuar subtrações 
envolvendo números 
naturais até 8 por 
manipulação de objetos 
ou recorrendo a desenhos 
e esquemas; 
 
-Utilizar corretamente o 
símbolo «–» e os termos 
«aditivo», «subtrativo» e 
«diferença»; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Resolver problemas  
-Resolver problemas de 
um passo envolvendo 
situações de retirar, 
comparar ou completar. 
 
 

representam. Caso não se 
verifique uma resposta, o 
estagiário colocará a mesma à 
turma.  
Cada aluno afixa no quadro o 
seu número de bolas 
correspondente para a 
realização da subtração. Esta 
subtração é realizada com a 
utilização das barras cuisenaire 
por parte dos alunos. Depois de 
os alunos efetuarem a 
subtração, o estagiário 
questiona aqueles que 
iniciaram a atividade para 
explicar o que realizaram. Caso 
não se verifique uma resposta, 
o estagiário colocará a mesma 
pergunta à turma.  
 
- Paralelamente a esta atividade, 
os alunos procedem ao registo 
das adições num documento 
próprio elaborado e fornecido 
pelo estagiário. 

Português 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudo do 
Meio 

-Consciência 
fonológica e 
habilidades 
fonémicas: 
- Consciência 
silábica; 
 
-Sensibilidade 
fonológica; 
 
-Consciência 
fonémica; 
 

Alfabeto e 
grafemas: 
 
- Alfabeto; 
 

-Letra maiúscula, 

letra minúscula; 

 

-Interação 

discursiva 

-Resposta, pergunta, 
pedido; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conhecer o alfabeto e 
os grafemas 
-Fazer corresponder as 
formas minúsculas e 
maiúscula da maioria das 
letras do alfabeto; 
 
- Desenvolver a 
consciência fonológica e 
operar com fonemas 
 
 
 
 
 
 
 
-Produzir discursos 
com diferentes 
finalidades, tendo em 
conta a situação e o 
interlocutor 
- Responder 
adequadamente a 
perguntas; 
 
-Partilhar ideias e 
sentimentos; 
 
 
 
 
-Produzir um discurso 
oral com correção 
-Usar vocabulário 
adequado ao tema e à 
situação e 
progressivamente mais 
variado. 
 
 
 
 
 
-Reconhecer e aplicar 
normas de higiene do 

- Iniciação do jogo “ Bingo ”. 

Início do jogo, onde o estagiário 

distribuirá cartões tendo estas 

palavras associadas a imagens. 

O estagiário retira 

aleatoriamente da” taça” um 

papel no qual contém as sílabas 

referidas às diferentes imagens. 

Depois de ser retirada as sílabas 

da taça o estagiário questiona os 

alunos, relativamente à sílaba 

saída. Os alunos à medida que 

sai as silabas correspondentes 

da sua palavra deve rodear a 

mesma a fim de apurar um 

vencedor. 

- Visualização de um vídeo 

“Matilde e o Melão” 

- Questionamento sobre o 

vídeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formativa do 

processo: 

· Observação 

não 

instrumentada 

da 

participação 

na aula; 

 

· Observação 

não 

instrumentada 

da motivação 

na aula. 
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22-11-2016 (terça-feira) 
 

Para este dia, tinha planificado, da parte da manhã, a iniciação de um jogo (‘Bingo dos Sons’), para abordar a letra correspondente ao 

grafema <m>. Na minha humilde opinião, esta atividade foi muito aliciante e bastante participada, uma vez que alguns alunos ainda revelavam 

dúvidas referentes à sua consciência fonológica. O que verifiquei com a realização desta atividade foi a forte participação e o bom 

envolvimento por parte dos alunos que apresentavam as referidas dúvidas.  

Terminada essa atividade, os alunos visualizaram um vídeo relativo ao tema da letra em questão e efetuaram um exercício proposto 

pelo manual. Ainda da parte da manhã, abordei o número ‘8’, no âmbito da Matemática. Por meio de um jogo, os alunos decompuseram o 

número ‘8’, efetuando diferentes operações matemáticas e comparando números. Relativamente a esta atividade, senti alguma dificuldade, 

dada a falta de autonomia dos alunos. Esta situação fez com que eu permanecesse mais tempo junto do quadro, para orientar a realização da 

atividade.  

 Apesar de tudo, julgo que, de modo geral, os alunos se envolveram e participaram, com um grau mais elevado de autonomia, na 

realização desta atividade, comparativamente com as atividades que vinham desempenhando. Da parte da tarde, sugeri, no âmbito do apoio 

ao estudo, a realização de atividades práticas relacionadas com a Matemática e o Português, de forma a consolidar as aprendizagens feitas. 

Em relação ao Estudo do Meio, sugeri a realização de uma atividade prática, de forma a consolidar conhecimentos relativos à saúde e aos 

cuidados a ter com o corpo. 

No final, tudo o que foi planificado foi realizado por parte dos alunos. 

 

 

 

- A saúde do seu 

Corpo 

corpo (lavar as mãos 
antes de comer, lavar os 
dentes…);    
 
-Conhecer normas de 
higiene alimentar 
(importância de uma 
alimentação variada, 
lavar bem os alimentos 
que se consomem crus, 
desvantagem do consumo 
excessivo de doces, 
refrigerantes…);  
 
-Reconhecer a 
importância de posturas 
correctas do exercício 
físico e do repouso para a 
saúde (estar bem sentado, 
brincar ao ar livre, deitar 
cedo…);  
-Conhecer e aplicar 
normas de vigilância da 
sua saúde (idas periódicas 
ao médico, boletim 
individual de saúde). 

- Execução de uma atividade 

prática do manual com a 

orientação do estagiário. 

 

 

 

 

- Execução de uma atividade 

prática do manual. 
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Áreas Conteúdos Objetivos Atividades Recursos Avaliação 

Português 

-Interação 

discursiva 

-Resposta, pergunta, 
pedido; 
-Alfabeto e 

Grafemas 

-Maiúsculas e 

minúsculas; 

 

Expressão oral: 

Leitura e Escrita: 

-Perceção e 

discriminação 

fonéticas;  

-Consciência 

silábica; 

 
-Sensibilidade 
fonológica;  
 
-Consciência 

fonémica 

 

 

-Desenvolver a consciência 

fonológica e operar com 

fonemas. 

- Indicar desenhos de objetos 

cujos nomes começam pelo 

mesmo fonema; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Produzir um discurso oral 

com correção; 

-Usar vocabulário adequado 

ao tema e à situação e 

progressivamente mais 

variado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Exploração da “mala”, o 

qual contém uma imagem a 

“Macaca Mimi”, alusiva à 

letra M. 

- Afixação da imagem no 

quadro; 

- Questionamento aos alunos 

sobre a imagem; 

- Explicação e elaboração da 

letra por parte do estagiário 

com a finalidade de 

conseguirem perceber e 

fazer a mesma; 

- Prática da letra, por parte 

dos alunos, com auxílio do 

Top Tablet; 

 

 

 

 

 

- Execução de uma atividade 

prática do manual, 

relacionada com a letra M, 

onde o estagiário orienta 

essa mesma; 

- Realização de uma 

atividade do caderno de 

fichas relacionada com a 

letra M, onde o estagiário 

orienta a mesma; 

- cartolina; 
- bananas; 
 
- macacos; 
 
- chupas; 
 
- fita 

Formativa do 

processo: 

· Observação 

não 

instrumentada 

da 

participação 

na aula; 

 

· Observação 

não 

instrumentada 

da motivação 

na aula. 

 

 

Avaliação de 
Resultados: 

-  

Matemática 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

- Exploração da mala que 

contém “bananas” através de 

uma situação problemática 

relativo ao número de 

bananas; 

 Formativa do 

processo: 

· Observação 

não 

instrumentada 

da 
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Área de 
projeto/ 
Expressão 
plástica 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Subtrair números 
naturais  
 
-Efetuar subtrações 
envolvendo números naturais 
até 9 por manipulação de 
objetos ou recorrendo a 
desenhos e esquemas; 
 
- Utilizar corretamente o 
símbolo «–» e os termos 
«aditivo», «subtrativo» e 
«diferença»; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Resolver problemas  
-Resolver problemas de um 
passo envolvendo situações 
de retirar, comparar ou 
completar. 
 

-Afixação de nove bananas 

no quadro; 

-Exploração em grande 

grupo do número nove na 

reta numérica; 

- Iniciação ao jogo [d]os 
“Macacos”. O jogo inicia-se 
com dois alunos voluntários 
irem ao quadro. Um aluno 
será o pai macaco e o outro 
a macaca mãe. Cada aluno 
afixará no quadro um certo 
número de bananas para a 
realização da adição, desses 
dois valores. Esta adição é 
realizada com a utilização 
da reta numérica por parte 
dos alunos. Depois de os 
alunos efetuarem a adição, o 
estagiário questiona aqueles 
que iniciaram a atividade 
para explicar o que 
realizaram. Caso não se 
verifique uma resposta, o 
estagiário colocará a mesma 
pergunta à turma. 
 
- Paralelamente a esta 
atividade, os alunos 
procedem ao registo das 
adições num documento 
próprio elaborado e 
fornecido pelo estagiário.  
 
 
 
 
 
- Iniciação do jogo “As 
bananas”. O jogo inicia-se 
com um aluno voluntário ir 
ao quadro. No quadro terá 
subtrações lacunadas 
relativas a um número de 
bananas. O aluno utiliza a 
reta numérica para a 
realização desta. Depois de o 
aluno efetuar a subtração, o 
estagiário questiona aquele 
que iniciou a atividade para 
explicar o que realizaram. 
Caso não se verifique uma 
resposta, o estagiário 
colocará a mesma pergunta à 
turma. 
 
 
 
 
 
 
 
- Paralelamente a esta 
atividade, os alunos 
procedem ao registo das 
adições num documento 
próprio elaborado e 
fornecido pelo estagiário 
 

participação 

na aula; 
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23-11-2016 (quarta-feira) 
 
 

No período da manhã, tal como tinha planificado, fiz a exploração da letra correspondente ao grafema <m>, na sua forma maiúscula, 

M, através de uma mala de onde extraí uma imagem de uma macaca a que dei o nome de “Mimi”. É importante referir que, uma vez que a 

novidade motivava os alunos, procurei, sempre que possível, introduzir um tema que fosse novo para eles, através de situações lúdicas.   

Depois da visualização da imagem e de um pequeno debate relativamente a palavras começadas pela letra m/M, sugeri aos alunos a 

realização de uma atividade prática do manual, de forma a treinar a grafia do M, mas também para consolidar as suas aprendizagens 

relativamente à letra aprendida. Ainda da parte da manhã, visando consolidar a informação fornecida sobre o número ‘8’, por meio de um 

jogo, utilizei a reta numérica como auxílio para as operações que os alunos estavam a desenvolver. Esta atividade, em comparação com a 

atividade matemática que tinha efetuado no dia anterior, foi mais significativa para mim, no sentido em que os alunos se revelaram mais 

autónomos na sua participação, tendo-me permitido circular, mais facilmente, pela sala de aula, a fim de supervisionar o seu trabalho.  

Da parte da tarde, realizei uma atividade relacionada com o Natal, tendo construído com os alunos renas com chupa-chupas. 

 
 
 
 
 

 

- Realização de uma 

atividade natalícia (A rena) 
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16 Mota, J. A.; Lima, E.; Patronilho, F.; Santos, M. M.; Barrigão, N.; & Pedroso, N. (2017). Top! - Estudo do Meio – 1.º Ano. Porto: Porto Editora. 

Áreas Conteúdos Objetivos Atividades Recursos Avaliação 

Português 

Compreensão do 
oral: 
- Informação 

essencial;  

-Articulação, 

entoação e ritmo; 

-Vocabulário;  

-Tema e assunto. 

Expressão oral: 

Leitura e 
Escrita: 

-Perceção e 
discriminação 
fonéticas;  

-Consciência 
silábica; 

 
-Sensibilidade 
fonológica;  
 
-Consciência 
fonémica;  
 
 

-Relatar os momentos 
mais importantes; 
-Apropriar-se de novos 

vocábulos; 

-Ouvir os outros; 

-Esperar pela sua vez; 

 

-Manifestar ideias, 

sensações e sentimentos 

pessoais; 

 

-Partilhar ideias; 

 

 

 

 

 

-Fazer corresponder a (s) 

forma (s) minúscula e 

maiúscula da maioria das 

letras do alfabeto. 

-Conversação com os alunos sobre 

os momentos mais importantes do 

[fim de semana]; 

- Iniciação do tema da letra “q”, 

com o recurso de uma experiência 

de um bolo em formato de queque 

alusivo ao tema; 

-Questionamento aos alunos sobre 

a atividade e a sua relação com a 

letra que vai ser trabalhada; 

-Explicação e elaboração da letra 

por parte do estagiário com a 

finalidade de conseguirem 

perceber e desenhar a mesma; 

-Distribuição de imagens 

“queques”, para que os alunos 

pratiquem a grafia da mesma; 

 

 

- cartolina; 
- [micro-ondas]; 
-cacau; 
- leite; 
- ovo; 
- óleo; 
- [açúcar]; 
- farinha; 
- tintas; 
- garrafas de 
água; 

Formativa do 

processo: 

· Observação 

não 

instrumentada 

da 

participação 

na aula; 

 

· Observação 

não 

instrumentada 

da motivação 

na aula. 

 

 

  

Matemática 

  - Realização da ficha de avaliação 

de matemática; 

 Formativa do 

processo: 

· Observação 

não 

instrumentada 

da 

participação 

na aula; 

 

Estudo do 
Meio 

 
 - Realização de uma tabela por 

parte do estagiário relativamente 

ao tema “descubro as cores”. 

- Auscultação de ideias 

relativamente ao tema por parte dos 

alunos; 

- Explicação por parte do estagiário 

sobre o tema através de colocação 

de tinta de cor primária, em 

garrafas de água, de modo a obter 

as diferentes cores secundárias; 

 

- Preenchimento da tabela por parte 

dos alunos, no manual.  

Quadro  
Cartolina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manual [16] 

Formativa do 

processo: 

· Observação 

não 

instrumentada 

da 

participação 

na aula; 

 

· Observação 

não 

instrumentada 

da motivação 

na aula. 
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12-12-2016 (segunda-feira) 
 

Nesta semana, foi-me proposto consolidar conteúdos na área da Matemática, enquanto na parte de Português iria introduzir um tema 

novo relativamente ao valor da letra minúscula q, quando se encontra com as vogais. No que respeita ao Estudo do Meio, foi-me proposto 

abordar o tema “Cores primárias/Cores secundárias”. 

O período da manhã, como era habitual todas as segundas-feiras, foi destinado à auscultação dos momentos mais importantes do fim 

de semana dos alunos e assim foi iniciada a aula. Após a auscultação das ideias, iniciei uma experiência, com um bolo (um queque), de forma 

a introduzir a letra minúscula ‘q’. Esta experiência foi realizada pelos alunos, sob minha orientação. 

 Depois da realização desta experiência, procedeu-se ao registo da receita do queque.  

Da parte da tarde, realizou-se a ficha de avaliação de Matemática, após a realização da qual iniciei o tema “Descubro as Cores”, de 

Estudo do Meio, tendo sugerido um debate alargado à turma. Depois, propus a realização de uma experiência, que implicava a junção de 

cores primárias, para que os alunos confrontassem os resultados dela obtidos com as ideias manifestas no dito debate. Para isso, houve um 

registo prévio das ideias de cada um nos cartões onde vieram a ser pintadas as cores pretendidas.  

Terminada a experiência, os alunos preencheram uma tabela, atribuindo corretamente as cores a cores primárias e a cores secundárias. 
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Áreas Conteúdos Objetivos Atividades Recursos Avaliação 

Português 

Consciência 
fonológica e 
habilidades 
fonémicas: 

- Consciência 
silábica; 

 

-Sensibilidade 
fonológica; 

 
-Consciência 
fonémica; 
 
Alfabeto e 
grafemas: 

 

- Alfabeto; 

 
-Letra maiúscula, 
letra minúscula; 
 
-Interação 
discursiva 

-Resposta, 
pergunta, pedido; 

 

-Identificar diferentes 
palavras com sons (qua; 
que; qui; quo) 
 

 
- Associar imagens a 
palavras relacionadas; 
 
 
 
 
-Reconhecer palavras 
que contenham estas 
sílabas (qua, que, qui, 
quo); 
 
 
 
 
 
 
-Reconhecer a posição 
dos sons em diferentes 
palavras; 
 

- Exploração de um “Cesto de 

piquenique”, o qual contém objetos 

relativos ao tema; 

- Visualização por parte dos alunos 

desses objetos; 

- Questionamento relativo aos 

objetos retirados da cesta 

associando-os à letra q. 

- Iniciação da fábula “A Cigarra e a 

Formiga”, de forma a relacionar as 

sílabas qua, que, qui, quo; 

-Paralelamente à fábula o 

estagiário retira de um “presente de 

Natal”, as sílabas qua, que, qui, 

quo; 

-Afixação dos cartões qua, que, 

qui, quo no quadro; 

- Leitura e análise dos cartões qua, 

que, qui, quo; 

- Iniciação de um jogo “Caça das 

palavras”. O jogo inicia-se pela 

distribuição de vários cartões, 

pelos alunos por parte do 

estagiário. Os alunos em grupo de 

dois elementos, vão “caçar” 

palavras, que contenham as sílabas 

qua, que, qui, quo.  

- Realização de uma atividade do 

manual; 

- cesta; 
- queques; 
 
- quivis; 
 
- queijo; 
 
- cartolina; 
 
- tintas 

Formativa do 

processo: 

· Observação 

instrumentada 

através de uma 

lista de 

verificação “do 

comportamento 

do trabalho de 

grupo”; 

· Observação 

não 

instrumentada 

da motivação 

na aula. 

 

· Observação 

não 

instrumentada 

da motivação 

na aula. 

 

Matemática  

Adição: 

- Adições cuja 
soma seja inferior 
a 11 por cálculo 
mental, métodos 
informais e 
tirando partido do 
sistema decimal 
de posição; 
 
- Os símbolos «+» 
e «=» e os termos 
«parcela» e 
«soma»;  
 
 
- Problemas de um 
passo envolvendo 
situações de juntar 
e acrescentar.  
 
 

- Adicionar números 
naturais  
 
-Efetuar adições 

envolvendo números 

naturais até 10 por 

manipulação de objetos 

ou recorrendo a desenhos 

e esquemas; 

 
 
 
 
 
 
 
- Resolver problemas  
-Resolver problemas de 
um passo envolvendo 
situações de comparar. 
 

- O jogo “Bingo”. Início do jogo, 

onde o estagiário distribuirá 

cartões tendo várias operações. 

Depois de os alunos efetuarem 

todas as operações do cartão, o 

estagiário retira aleatoriamente da” 

taça” um papel no qual contém o 

resultado das diferentes operações 

referidas. Depois de serem 

retirados os resultados das 

operações da taça o estagiário 

questiona os alunos, relativamente 

ao resultado saído. Os alunos à 

medida que sai o resultado final 

correspondente ao seu cartão 

 Formativa do 

processo: 

· Observação 

não 

instrumentada 

da 

participação 

na aula; 

 

· Observação 

não 

instrumentada 

da motivação 

na aula. 
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13-12-2016 (terça-feira) 
 
 

Neste dia, tinha planificado, para o período da manhã, a exploração da letra minúscula q, através do recurso a um piquenique, que 

implicou o transporte de objetos que foram linguisticamente designados com a letra em questão. Para dar continuidade a esta atividade, sugeri 

que se lembrassem da fábula intitulada “A Cigarra e a Formiga”, de forma a relacionar o valor das sílabas com o q: a leitura da vogal u em 

“qua” e “quo” representava o trabalho da formiga, ao invés de quando não existia a leitura da vogal u em “que” e “qui”, facto que representava 

a preguiça da cigarra. 

 De seguida, sugeri o início de um jogo (“Caça às Palavras”), para consolidar o tema em questão. Ainda da parte da manhã, os alunos, 

relativamente à Matemática e uma vez que se tratava de uma consolidação de conteúdos, jogaram o “Bingo da Matemática”, abordando 

diferentes operações, na realização das quais mostraram um raciocínio rápido.  

  Da parte da tarde, relacionada com as expressões plásticas, sugeri a construção de uma coroa de Natal e a pintura de bolas destinadas 

a enfeitar o pinheiro de Natal da sala de aula. 

 
 
 
 

Subtração: 
 
- Subtrações 
envolvendo 
números 
naturais até por 
métodos 
informais;  
 
- Relação entre 
a subtração 
 e a adição;  

 
- O símbolo «–» e 
os termos 
«aditivo», 
«subtrativo» e 
«diferença»;  
- Problemas de um 
passo envolvendo 
situações de 
retirar, comparar 
ou completar.  
 

 

 

devem rodear o mesmo a fim de 

apurar um vencedor. 

 

-Realização de uma atividade do 

manual ou do livro de fichas como 

consolidação. 

 

Estudo do 
meio/ 
Apoio ao 
estudo. 

 

 

 - Iniciação de uma atividade 

relativa ao “Natal”.  

-Pintar bolas de “Natal” associando 

as cores aprendidas relativas ao 

tema; 

 

- Realização de uma atividade do 

manual ou português ou 

matemática. 

 · Observação 

não 

instrumentada 

da motivação 

na aula. 
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Áreas Conteúdos Objetivos Atividades Recursos Avaliação 

Português 

-Interação 

discursiva 

-Resposta, 
pergunta, pedido; 
-Alfabeto e 

Grafemas 

-Maiúsculas e 

minúsculas; 

 

Expressão oral: 

Leitura e Escrita: 

-Perceção e 

discriminação 

fonéticas;  

-Consciência 

silábica; 

 
-Sensibilidade 
fonológica;  
 
-Consciência 

fonémica 

 

-Desenvolver a 

consciência fonológica e 

operar com fonemas. 

- Indicar desenhos de 

objetos cujos nomes 

começam pelo mesmo 

fonema; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Produzir um discurso 

oral com correção; 

-Usar vocabulário 

adequado ao tema e à 

situação e 

progressivamente mais 

variado. 

 

- Explicação e elaboração da letra 

por parte do estagiário com a 

finalidade de conseguirem 

perceber e fazer a mesma; 

- Execução de uma atividade 

prática do manual, relacionada 

com a letra Q, orientada pelo 

estagiário; (v. Lista em Anexo) 

 

- Cartolina; 
- Rolhas; 
 
- Dados; 
 
- Tintas 

Formativa do 

processo: 

· Observação 

instrumentada 

através de uma 

lista de 

verificação do 

comportamento 

do trabalho de 

grupo; 

· Observação 

não 

instrumentada 

da motivação 

na aula. 

 

· Observação 

não 

instrumentada 

da motivação 

na aula. 

 

Matemática  

 - Subtrair números 
naturais  
 
-Efetuar subtrações 

envolvendo números 

naturais até 11 por 

manipulação de objetos 

ou recorrendo a 

desenhos e esquemas; 

 
- Utilizar corretamente o 

símbolo «–» e os termos 

«aditivo», «subtrativo» e 

«diferença»; 

 
 

-Iniciação de um jogo de tabuleiro: 

O “Rato”. O jogo inicia – se com a 

distribuição de vários jogos de 

tabuleiro para grupos de dois 

alunos. De seguida, um do (s) 

aluno (s) lança o dado de forma a 

obter o número maior no dado, 

para encontrar o primeiro e o 

segundo jogador. Depois o jogo 

inicia – se quando o primeiro 

jogador lança o dado e este deverá 

deslocar – se até à respetiva casa. 

De seguida, o aluno deve retirar 

um cartão que tem uma 

determinada operação que terá de 

realizar. Enquanto um aluno 

- Manual[17] Formativa do 

processo: 

· Observação 

não 

instrumentada 

da 

participação 

na aula; 

 

· Observação 

não 

instrumentada 

da motivação 

na aula. 
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14-12-2016 (quarta-feira) 
 

Da parte da manhã, correu tudo como planificado e previsto. Iniciei a aula com a prática da letra maiúscula Q, sugerindo, depois, a 

realização de uma atividade prática do manual relativa ao tema.  

Ainda da parte da manhã, realizámos um jogo, de forma a consolidar conteúdos da Matemática. Esta atividade realizou-se com 

trabalho de pares. Foi uma atividade bastante interessante do ponto de vista da autonomia que foi dada aos grupos para poderem trabalhar, 

bem como do ponto de vista do cumprimento de regras essenciais para a sua boa execução. 

 Da parte da tarde, elaborou-se um convite de Natal, tendo-se terminado a construção da coroa de Natal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Adicionar números 
naturais  

-Efetuar adições 

envolvendo números 

naturais até 10 por 

manipulação de objetos 

ou recorrendo a 

desenhos e esquemas; 

- Resolver problemas  

-Resolver problemas de 

um passo envolvendo 

situações de comparar. 

Descodificar o sistema 
de numeração decimal  

 
-Comparar números 

naturais até 10 tirando 

partido do valor 

posicional dos 

algarismos e utilizar 

corretamente os 

símbolos «<» e «>»; 

 
 

 

realiza uma operação o outro, deve 

certificar – se se a resposta que o 

aluno deu está correta. Caso esteja 

errada o jogador deve voltar à casa 

que estava anteriormente. O jogo 

termina quando um dos alunos 

consegue realizar todas as 

operações de forma a chegar ao  

“queijo”.  

- Paralelamente a esta atividade, os 

alunos procedem ao registo das 

operações no documento fornecido 

pelo estagiário;  

 

- Realização de uma atividade 

prática do manual, onde o 

estagiário orienta a mesma. 

 

Expressão 
Plástica 

  - Realização de uma atividade de 

Natal: um convite; 

- Pintura de bolas para decoração 

da árvore de Natal. 

 · Observação 

não 

instrumentada 

da motivação 

na aula. 
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Áreas Conteúdos Objetivos Atividades Recursos Avaliação 

Português 

Compreensão do oral: 

· Tema e assunto; 

· Informação 

essencial e 

acessória;  

· Reconto; 

Expressão oral: 

· Vocabulário; 

· Relato: 

Sequencialização 

das ações; 

· Regras e papéis 

da interação oral. 

 

· Responder a 

questões acerca do 

que ouviu; 

· Reter o essencial de 

uma história 

ouvida; 

· Identificar o tema 

central; 

· Apreender o 

sentido global da 

história ouvida; 

· Recontar a história; 

· Manifestar ideias 

pessoais acerca da 

história; 

· Usar vocabulário 

adequado à 

situação; 

· Recontar uma 

historia, 

respeitando a sua 

sequência; 

 

- Conversação com os alunos 

sobre os momentos mais 

importantes do fim-de-semana; 

-Apresentação da história 

“Corre, corre cabacinha” através 

de uma dramatização realizada 

pelo professor estagiário; 

- Realização de uma ficha sobre 

a história ouvida; 

 

 

- Cabaça; 
- Máscara do 
lobo; 
 
- Puzzle; 
 
- Cartolina 

Formativa do 

processo: 

· Observação 

instrumentada 

através de uma 

lista de 

verificação “do 

comportamento 

do trabalho de 

grupo”; 

· Observação 

não 

instrumentada 

da motivação 

na aula. 

 

· Observação 

não 

instrumentada 

da motivação 

na aula. 

 

Matemática  

 

- Números Naturais 

- Contagens de até vinte 
objetos;  
 

-Sistema de numeração 

decimal 

- Valor posicional dos 

algarismos; 

 

 

 

- Adição 

Os símbolos «+» e «=» e 
os termos «parcela» e 
«soma»;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
- Contar até cem; 
 
- Saber de memória a 
sequência dos nomes 
dos números naturais 
até vinte e utilizar 
corretamente os 
numerais do sistema 
decimal para os 
representar.  
 
-Contar até vinte 
objetos e reconhecer 
que o resultado final 
não depende da ordem 
de contagem 
escolhida.  
 
 
 
 
-Descodificar o 
sistema de 
numeração decimal  
 
-Designar dez 
unidades por uma 
dezena e reconhecer 
que na representação « 
» o algarismo « » se 
encontra numa nova 
posição marcada pela 
colocação do « »; 
- Saber que os 
números naturais entre 
e são compostos por 

- Realização de um puzzle por 

parte dos alunos para descobrir o 

número 14. (v. Lista em Anexo) 

 

- Exploração do número 14, 

através do ábaco por parte dos 

alunos; 

 
- Iniciação do jogo a 
“Gelataria”. O jogo inicia – se 
com um aluno voluntário a ir ao 
quadro. Cada aluno vai pedir ao 
vendedor de gelados 
(estagiário), um determinado 
número de bolas que querem no 
seu gelado. O número de bolas 
será afixado no quadro para a 
realização da adição destes dois 
valores. Esta adição é realizada 
com a utilização das barras 
cuisenaire por parte dos alunos. 
Depois de os alunos efetuarem a 
adição, o estagiário questiona 
aqueles que iniciaram a 
atividade para explicar o que 
realizaram. Caso não se 
verifique uma resposta, o 
estagiário colocará a mesma 
pergunta à turma. 
- Paralelamente a esta atividade, 
os alunos procedem ao registo 
das adições num documento 
próprio elaborado e fornecido 
pelo estagiário 
 

 Formativa do 

processo: 

· Observação 

não 

instrumentada 

da 

participação 

na aula; 

 

· Observação 

não 

instrumentada 

da motivação 

na aula. 
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16-01-2017 (segunda-feira) 
 

Tal como em todas as outras segundas-feiras, esta iniciou-se através da auscultação dos momentos mais importantes do fim de semana.  

De seguida e pela primeira vez relativamente às minhas responsabilizações, foi-me proposto abordar um texto que se destinasse à 

educação literária. Assim sendo, recorri à dramatização de um texto e, para isso, contei com a colaboração da Professora Cooperante e do 

meu companheiro de estágio.  

De seguida e ainda da parte da manhã, ainda que o tempo fosse escasso, distribuí, por mesa, vários puzzles, ou quebra-cabeças, de 

forma a abordar o número ‘14’. Os alunos tinham de construir um quebra-cabeças até descobrirem esse novo número. Após a construção dos 

puzzles, sugeri a realização de uma outra atividade prática, que foi realizada pelo outro professor estagiário. Essa atividade estendeu-se para 

a parte da tarde. Por fim, tal como tinha planificado, abordei o tema das “Rotinas”, relativo à área de Estudo do Meio. Para isso, foi elaborado 

um horário “gigante” da turma. Os alunos referiram, então, a propósito, as suas rotinas escolares, propondo-se afixar no horário uma imagem 

correspondente à prática de uma atividade. 

  É de referir que este tema constituiu uma novidade, pois verificou-se alguma confusão relativamente às designações dos dias da 

semana. 

 
 
 

uma dezena e uma, 
duas, três, quatro, 
cinco, seis, sete, oito 
ou nove unidades.  
 
- Adicionar números 
naturais 
 
- Efetuar adições 
envolvendo números 
naturais até 14, por 
manipulação de 
objetos ou recorrendo 
a desenhos e 
esquemas.  
- Utilizar corretamente 
os símbolos «+» e «=» 
e os termos «parcela» 
e «soma». 
 
 

 

Estudo do 
meio 

 

 

- O seu passado 

próximo 

 
- Descrever a sucessão 
de atos praticados ao 
longo do dia, da 
semana:  
 
- Localizar no espaço;  
 
- Localizar numa linha 
de tempo;   
 
- Estabelecer relações 
de anterioridade, 
[posterioridade] e 
simultaneidade (antes 
de, depois de, ao 
mesmo tempo que);  
 
- Reconhecer unidades 
de tempo: dia e 
semana;  
 
- Nomear os dias da 
semana. 

- Diálogo com os alunos sobre o 

tema “O seu passado próximo”; 

- Realização de um horário 

“gigante”, das rotinas dos alunos 

por parte do estagiário. 

- Realização de uma atividade do 

manual. 

 · Observação 

não 

instrumentada 

da motivação 

na aula. 
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Áreas Conteúdos Objetivos Atividades Recursos Avaliação 

Português 

Compreensão do oral: 

· Tema e assunto; 

· Informação 

essencial e 

acessória;  

· Reconto; 

Expressão oral: 

· Vocabulário; 

· Relato: 

Sequencialização 

das ações; 

· Regras e papéis 

da interação oral. 

Escrita: 

· Direccionalidade 

da escrita; 

· Sinais de 

pontuação; 

· Planificar textos; 

· Falar, com 

progressiva 

autonomia e clareza 

sobre o assunto; 

· Respeitar regras e 

papéis específicos; 

· Ouvir os outros; 

· Esperar pela sua 

vez; 

· Respeitar o 

assunto; 

· Respeitar a 

direccionalidade da 

escrita; 

· Aplicar regras e 

sinais de 

pontuação; 

· Escrever 

legivelmente; 

· Redigir com 

correção 

ortográfica; 

· Elaborar por escrito 

respostas e 

questionários; 

- Diálogo com os alunos sobre os 

conhecimentos prévios [acerca] 

da letra R; 

- Afixação de imagens com as 

respetivas palavras lacunas 

relativas à letra R; 

- Questionamento aos alunos 

sobre as palavras afixadas. De 

seguida, estes preenchem no 

quadro individualmente as 

palavras lacunadas. Depois de os 

alunos preencherem as palavras 

lacunadas, o estagiário questiona 

aqueles que iniciaram a atividade 

para explicar o que realizaram. 

Caso não se verifique uma 

resposta, o estagiário colocará a 

mesma palavra à turma; 

- Situação problemática através 

de imagens de forma a introduzir 

os sons (ar; er; ir; or; ur); 

- Execução de uma ficha 

elaborada pelo professor 

estagiário relativo ao tema (ar; 

er; ir; or; ur); 

- Realização de uma ficha de 

trabalho do manual; 

- Caixas de 
cereais; 
- cartolina; 
 
- imagens; 
-Manual[18] 
 

Formativa do 

processo: 

· Observação 

não 

instrumentada; 

· Observação 

não 

instrumentada 

da motivação 

na aula. 

 

· Observação 

não 

instrumentada 

da motivação 

na aula. 

 

Matemática  

 

- Números Naturais 

- Contagens de até vinte 
objetos;  
 

 

 

-Sistema de numeração 

decimal 

- Valor posicional dos 

algarismos; 

 

- Adição 

Os símbolos «+» e «=» e 
os termos «parcela» e 
«soma»;  
 

 

- Contar até cem; 
- Saber de memória a 
sequência dos nomes 
dos números naturais 
até vinte e utilizar 
corretamente os 
numerais do sistema 
decimal para os 
representar.  
 
-Contar até vinte 
objetos e reconhecer 
que o resultado final 
não depende da ordem 
de contagem escolhida.  
 
 
 
 
-Descodificar o 
sistema de 
numeração decimal  
 
-Designar dez 
unidades por uma 

- Situação problemática através 

de um quebra-cabeças de forma a 

descobrir a palavra laranja (num 

contexto de 

interdisciplinaridade); 

- Questionamento através das 

bolas de gelado que foram 

afixadas no quadro para 

identificar o número 15; 

 

- Realização de uma ficha de 

trabalho elaborada pelo professor 

estagiário sobre a decomposição 

do número 15. 

 

 

 Formativa do 

processo: 

· Observação 

não 

instrumentada 

da 

participação 

na aula; 

 

· Observação 

não 

instrumentada 

da motivação 

na aula. 
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17-01-2017 (terça-feira) 
 

Neste dia, revi conteúdos já abordados pela Professora Cooperante e pelo meu companheiro de estágio, de forma a introduzir o tema 

que foi sugerido. De seguida, a fim de relacionar o tema anterior com o meu, apresentei palavras lacunadas que ajudaram os alunos a terem 

uma melhor compreensão do que estava envolvido. De seguida, através da colocação de um problema, introduzi o número ‘15’.  

Não realizei esta atividade como queria. Queria apresentar o número ‘15’ por meio de uma laranjeira, tendo em atenção o número de 

laranjas, e o que acabei por apresentar foi bolas de gelados afixadas no quadro, tendo obtido depois a leitura do número. Fiquei triste por não 

ter cumprido o planificado, mas mostrei alguma flexibilidade relativamente ao que tinha planificado, apresentando uma outra solução para a 

atividade.  

Por fim, no âmbito do Estudo do Meio, sugeri a construção individual de um horário, para que o aluno tivesse melhor compreensão e 

consciência das suas rotinas. 

 
 
 
 
 
 
 

 dezena e reconhecer 
que na representação « 
» o algarismo « » se 
encontra numa nova 
posição marcada pela 
colocação do « »; 
- Saber que os 
números naturais entre 
e são compostos por 
uma dezena e uma, 
duas, três, quatro, 
cinco, seis, sete, oito 
ou nove unidades.  
 
- Adicionar números 
naturais 
 
-Efetuar adições 
envolvendo números 
naturais até 15, por 
manipulação de 
objetos ou recorrendo 
a desenhos e 
esquemas.  
- Utilizar corretamente 
os símbolos «+» e «=» 
e os termos «parcela» 
e «soma» 
 

Estudo do 
meio 

- O seu passado 

próximo 

- Descrever a sucessão 
de atos praticados ao 
longo do dia, da 
semana…:  
 
- Localizar no espaço;  
 
- Localizar numa linha 
de tempo; 
   
- Estabelecer relações 
de anterioridade, 
[posterioridade] e 
simultaneidade (antes 
de, depois de, ao 
mesmo tempo que);  
 
- Reconhecer unidades 
de tempo: dia e 
semana;  
 
- Nomear os dias da 
semana. 

- Realização de um horário por 

parte dos alunos. 

 · Observação 

não 

instrumentada 

da motivação 

na aula. 
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Áreas Conteúdos Objetivos Atividades Recursos Avaliação 

Português 

Compreensão do oral: 
· Informa 

· Vocabulário; 

Expressão oral: 

· Vocabulário; 

· Relato: 

Sequencialização 

das ações; 

· Regras e papéis 

da interação oral. 

Leitura: 

· Direccionalidade da 

linguagem escrita; 

· Funções da leitura; 

· Estratégias de 

leitura; 

Escrita: 

· Direccionalidade da 

escrita; 

· Sinais de pontuação; 

· Maiúsculas e 

minúsculas; 

 

Compreensão do oral: 

· Tema e assunto; 

· Informação 

essencial e 

acessória;  

· Responder a 

questões acerca 

do que ouviu; 

 

· Usar vocabulário 

adequado à 

situação; 

· Falar, com 

progressiva 

autonomia e clareza 

sobre o assunto; 

· Respeitar regras e 

papéis específicos; 

· Ouvir os outros; 

· Esperar pela sua 

vez; 

· Respeitar o 

assunto; 

· Respeitar a 

direccionalidade da 

escrita; 

· Utilizar 

adequadamente os 

instrumentos de 

escrita; 

· Aplicar os sinais de 

pontuação; 

· Usar 

adequadamente 

maiúsculas e 

minúsculas; 

- Realização de um jogo “Quem 

quer ser top”. O jogo é composto 

por seis grupos de quatro 

elementos. Cada grupo vai ter 

um representante que vai lançar 

o dado. Depois de lançar o dado 

o aluno retira uma pergunta. De 

seguida o professor coloca a 

mesma pergunta aos restantes 

grupos de forma a informar que 

pergunta saiu ao grupo em 

questão. De seguida o 

representante reúne – se com o 

restante grupo para escrever a 

resposta no cartão. Caso não se 

verifique uma resposta correta o 

professor colocará a mesma 

pergunta a um grupo diferente a 

fim de obter uma resposta 

correta. Caso os grupos que não 

estejam atentos ás perguntas 

realizadas e não respeitem a sua 

vez, estes têm que andar uma 

casa para trás no jogo de 

tabuleiro. O mesmo também se 

verifica nos grupos que derem 

uma resposta incorreta. O grupo 

vencedor será aquele que 

conseguir chegar ao fim. 

(Este jogo surgiu em contexto de 

interdisciplinaridade do 

português com a matemática); (v. 

Lista em Anexo) 

 

 

 

- Papel de 
cenário; 
- Cartolina; 
 
- Jogos de 
tabuleiro; 
 
 

Formativa do 

processo: 

· Observação 

não 

instrumentada 

da 

participação 

na aula; 

 

· Observação 

não 

instrumentada 

da motivação 

na aula. 

 

 

 

Matemática 

- Adição 
- Adições cuja soma seja 
inferior a 19 por cálculo 
mental, métodos 
informais e tirando 
partido do sistema 
decimal de posição; 
 
- Os símbolos «+» e «=» 
e os termos «parcela» e 
«soma»;  
 
 

-Adicionar números 
naturais  
 
-Efetuar adições 

envolvendo números 

naturais até 19 por 

manipulação de objetos 

ou recorrendo a 

desenhos e esquemas; 

 
 
 

- Realização de jogos de 

tabuleiro relativos ao projeto da 

escola (Brincar Mais).  

 
 
 
 
 
 
 

 

Formativa do 

processo: 

· Observação 

não 

instrumentada 

da 

participação 

na aula; 
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18-1-2017 (quarta-feira) 
 

Neste dia, como planificado e previsto, realizei um jogo que, por base, teve as áreas de Português e Matemática. Esta realização do 

jogo serviu para consolidar os conteúdos abordados nas duas diferentes áreas, bem como para introduzir um número novo na Matemática, o 

número ‘16’.  

Relativamente a esta atividade, focando os pontos menos positivos, devo referir a falta de cumprimento de regras essenciais para o 

seu bom sucesso, tendo existido desorganização e imaturidade no que diz respeito à espera de vez para participar, a saber ouvir os outros e a 

colaborar com outros elementos de um mesmo grupo. No entanto, os alunos demonstraram muito interesse e muita curiosidade, sentiram-se 

muito motivados e, por isso, quiseram muito participar na atividade.  

Por outro lado, esses aspetos negativos ou menos positivos foram um bom início para os alunos, uma vez que contribuíram para a sua 

formação cívica. 

  Ainda da parte da manhã, tendo sido desafiado pela Professora Cooperante, abordei o tema da escola, o projeto “Brincar mais”, através 

de jogos de tabuleiro e não só. Para isso, contei com a colaboração do CREIA (repositório de materiais destinados ao Ensino Básico).  

Da parte da tarde, trabalhei a expressão plástica, tendo os alunos terminado a elaboração dos seus horários individuais.

- Problemas de um passo 
envolvendo situações de 
juntar e acrescentar.  
 
 
Subtração: 
 
- Subtrações 
envolvendo números 
naturais até por 
métodos informais;  
 
- Relação entre a 
subtração 
 e a adição;  

 
- O símbolo «–» e os 
termos «aditivo», 
«subtrativo» e 
«diferença»;  
- Problemas de um passo 
envolvendo situações de 
retirar, comparar ou 
completar.  
 

- Resolver problemas  
-Resolver problemas 
de um passo 
envolvendo situações 
de comparar. 
 

Área de 
projeto/ 

Expressão 
plástica 

 
 - Realização do horário por parte 

dos alunos. 

 Formativa do 

processo: 

· Observação 

não 

instrumentada 

da 

participação 

na aula; 

 

· Observação 

não 

instrumentada 

da motivação 

na aula. 
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1.2. Caracterização da Turma do 2.º Ciclo do Ensino Básico 

 

A Prática de Ensino Supervisionada no 2.º Ciclo do Ensino Básico, desenvolveu- 

-se numa turma de 6.º Ano de escolaridade do Agrupamento de Escolas Morgado de 

Mateus, mais precisamente, na Escola Monsenhor Jerónimo do Amaral, localizada em 

Vila Real. 

A turma era constituída por vinte alunos. Destes, 11 eram do sexo masculino e 9 do 

sexo feminino. A área de residência desses alunos distribuía-se por várias localidades do 

concelho de Vila Real, residindo a maioria deles a mais de 5 km da Escola. 

 

Para Sousa & Filho (2008: 2): 

 

O ambiente familiar é o ponto primário da relação direta com seus membros, onde 

a criança cresce, atua, desenvolve e expõe seus sentimentos, experimenta as primeiras 

recompensas e punições, a primeira imagem de si mesma e seus primeiros modelos de 

comportamentos – que vão se inscrevendo no interior dela e configurando seu mundo 

interior.  

 

Tendo em conta este pressuposto, o ambiente familiar é, primariamente, 

responsável pela formação da personalidade do aluno e pelo desenvolvimento dos seus 

valores, ou seja, o aluno é fruto e reflexo do seu ambiente familiar. Torna-se, por isso, 

necessário e importante conhecer a sua estrutura familiar. 

A média de idades dos pais era de 45 anos e a das mães de 39 anos, tendo a maioria 

dos pais completado ou frequentado o Ensino Secundário e a maioria das mães 

completado ou frequentado o Ensino Primário ou o Ensino Superior, designadamente, 

uma Licenciatura.  

A maior parte dos agregados familiares encontravam-se em situação de vínculo 

profissional efetivo, nas mais diversas profissões: no caso dos pais, identifiquei um 

comerciante, um eletricista, um professor, um agricultor, um agente da Guarda Nacional 

Republicana, um sargento do exército, um cesteiro, um distribuidor, um pedreiro, um 

estucador, um estafeta-motorista, um funcionário público e um psicólogo. No caso das 

mães, verifiquei que exerciam as profissões de bancária, doméstica, médica veterinária, 

auxiliar da ação educativa, telefonista, administrativa, empregada de comércio, 
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professora, cabeleireira, assistente técnica, profissional de seguros, funcionária pública 

da administração autárquica e empregada de limpeza. 

 

1.2.1. Responsabilidades letivas  
 

Apresentarei, de seguida, as minhas próprias planificações e as reflexões que 

resultaram do trabalho individual de que fui incumbido. 

As sessões letivas que me foram distribuídas decorreram ao longo de três semanas, 

mais precisamente, durante três dias de cada uma dessas três semanas e com intervalos 

de duas semanas entre as mesmas.  

As fotografias das atividades e os apêndices das planificações (recursos utilizados 

e instrumentos de avaliação) estão apensos ao presente Relatório.19 

Não existem registos fotográficos de todas as atividades, pois nem todos os 

momentos foram oportunos para tais registos, uma vez que tanto eu como o colega de 

estágio com quem trabalhei de perto estávamos a prestar maior atenção aos alunos.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
19 Cf. Anexos II. 
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1.2.2. Planificações20 

 
Estagiário: Francisco Santos 
 
Ano: 6.º ano 
Turma: C 
 
Data: 3 de maio de 2017 
 

Sumário:  
- Leitura dramatizada e interpretação do excerto “A 
arca”. 
- Resolução da ficha de trabalho da página 164 do 
manual. [21] 
- Frase simples e [frase] complexa: realização de 
exercícios.  
- Exercício de escrita da página 156 do manual.  

 
Tempo: 90 minutos 

Área 

Curricular 

Conteúdos Metas curriculares/ 

Descritores de 

desempenho 

Estratégias / 

atividades 

 

Recursos Avaliação 

Português Leitura e Escrita 

Oralidade 

· Texto 

dramático: 

· Leitura 

(dramatizada, 

expressiva); 

Gramática (G6) 

Plano Morfológico 

e lexical 

· Frase 

simples e 

complexa 

 

 

 

Educação Literária 

(EL6) 

· Ler e 

interpretar 

textos. 

-Expor o sentido global 

de um texto dramático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizar 

procedimentos para 

registar e reter 

informação  

(O6) 

- Tomar notas e registar 

tópicos. 

Avaliar Criticamente 

textos (EL6) 

. Exprimir uma opinião 

a respeito das ações das 

personagens ou de 

outras informações que 

possam ser objeto de 

juízos de valor. 

 

 

 

 

 

 

. Escrita das 

lições por parte 

dos alunos. 

. Diálogo com 

os alunos sobre 

o excerto “A 

arca”. 

. Audição [e 

visualização] de 

um vídeo 

relativo ao 

excerto do texto 

“A arca”. 

. Leitura do 

excerto, de 

forma 

dramatizada, 

por parte dos 

alunos.  

. Interpretação 

do excerto 

através da 

realização de 

uma ficha de 

trabalho [da 

página 164, 

exercícios 2 e 

3,] do manual 

com a 

orientação do 

professor 

estagiário.  

. Registo no 

caderno diário 

por parte dos 

alunos dos 

exercícios. 

Humanos: 

· Alunos; 

· Professor 

cooperante; 

· Professores 

estagiários. 

 

Espaciais: 

· Sala de aula. 

 

Materiais: 

· Computador; 

· Projetor 

multimédia; 

· Quadro; 

· Marcadores; 

· PowerPoint; 

· Manual. 

 

Avaliação 

diagnóstica:  

Diálogo com 

os alunos de 

modo a 

auscultar os 

conhecimentos 

prévios.  

Avaliação 

formativa do 

processo:  

Observação 

informal / Não 

instrumentada  

-Participação e 

empenho do 

aluno na aula.  

-Motivação e 

empenho do 

aluno na sala 

de aula. 

  

                                                             
20 As planificações foram elaboradas sob orientação dos formadores. 
21 Costa, F. & Mendonça, L. (2016). Diálogos 6- Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora. 
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Analisar e estruturar 

unidades sintáticas. 

. Distinguir frase 

complexa de frase 

simples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redigir Corretamente 

(EL6) 

. Construir dispositivos 

de encadeamento 

lógico, de retoma e de 

substituição que 

assegurem a coesão e a 

continuidade de 

sentido: 

a) Substituição por 

pronomes 

(pessoais, 

demonstrativos). 

 

 

 

. 

Questionamento 

[d]os alunos[,] 

através de uma 

frase, para 

iniciar o tema 

“Frase Simples 

e Frase 

Complexa”.  

. Explicação, 

usando como 

suporte um 

[conjunto de 

“slides” em] 

powerpoint, por 

parte do 

professor 

estagiário[,] das 

diferenças entre 

a frase simples 

e a frase 

complexa, 

através de 

exemplos. 

.Registo por 

parte dos alunos 

no caderno 

diário de um 

quadro síntese 

sobre o tema. 

.Realização de 

uma ficha de 

trabalho do 

manual, 

[proposta] na 

página 164, 

exercícios 5,6 e 

7[,] para 

consolidação do 

conteúdo 

gramatical.  

. Registo no 

caderno diário, 

por parte dos 

alunos dos 

exercícios 

realizados 

anteriormente. 

- Realização de 

uma ficha de 
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trabalho sobre a 

escrita 

[proposta pelo] 

manual, página 

156, exercício 

14. 

. Registo no 

caderno diário 

do exercício[,] 

com a 

orientação do 

professor 

estagiário. 

. Escrita do 

sumário[,] por 

parte dos 

alunos[,] no 

caderno diário. 

 

03-05-2017 (segunda-feira) 

Neste dia, dando continuidade à rotina já conhecida dos alunos, a aula iniciou-se com a abertura do sumário. Como tinha planificado, 

encetei um breve diálogo com os alunos relativo a uma obra que eles tinham abordado em aulas anteriores, “A Arca”, da autoria de Manuel 

António Pina. Após esse diálogo, iniciámos a audição e a visualização de um vídeo sobre essa mesma obra. Propus, depois, aos alunos a 

leitura do excerto de forma dramatizada, tendo verificado que alguns não correspondiam ao requerido. 

 De seguida, foi realizada uma ficha do manual relativa à interpretação do texto, sob minha orientação, tendo os alunos registado os 

exercícios no caderno diário. Para iniciar um outro tema – “Frase simples e Frase Complexa” –, registei no quadro duas frases – uma simples 

e outra complexa –, sobre as quais questionei os alunos, a fim de que eles detetassem as diferenças entre elas existentes. Registei, depois, 

também no quadro, as ideias apresentadas pelos alunos. Após ouvir os conceitos prévios dos alunos, expliquei e sistematizei as diferenças 

realmente existentes entre as duas estruturas, através do recurso ao “PowerPoint”, tendo os alunos registado no seu caderno diário um quadro- 

-síntese dessas diferenças. Para a consolidação desses conteúdos, distribuí-lhes uma ficha de trabalho. Por fim, propus a realização de uma 

atividade que envolvia a escrita.  

 No final, os alunos escreveram o sumário no caderno diário, tendo-se concretizado tudo o que tinha sido planificado. 
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 Estagiário: Francisco Santos 
 
Ano: 6.º ano 
Turma: C 
 
Data: 4 maio de 2017 
 

Sumário:  
- Visualização de um vídeo sobre as caraterísticas do texto 
poético. 
-Leitura e interpretação do poema: “A cigarra e a formiga”. 
- Caraterísticas do texto poético. 
- Resolução de uma ficha de consolidação.  
- As interjeições. 
 

Tempo: 90 minutos 
Área 

Curricular 

Conteúdos Metas curriculares/ 

Descritores de desempenho 

Estratégias / 

atividades 

 

Recursos Avaliação 

Português Leitura e Escrita 

Oralidade 

· Leitura.  

Gramática (G6) 

Plano Morfológico e 

lexical 

· Conhecer 

classe de 

palavras: 

interjeição.  

 

 

Compreender e apresentar 

argumentos. (O6) 

- Identificar argumentos que 

fundamentam uma opinião. 

- Justificar pontos de vista. 

 

 

Avaliar Criticamente textos 

(EL6) 

. Exprimir uma opinião a 

respeito das ações das 

personagens ou de outras 

informações que possam ser 

objeto de juízos de valor. 

 

 

 

 

 

Fazer inferências a partir 

da informação prévia ou 

contida no texto. (LE6) 

-Antecipar o assunto, 

mobilizando conhecimentos 

prévios com base em 

elementos 

paratextuais (por exemplo, 

deteção de título, subtítulo, 

autor, ilustrador, capítulos, 

configuração da página, 

imagens). 

 

Organizar a informação 

contida no texto. (LE6) 

- Procurar, recolher, 

selecionar e organizar 

informação, com vista à 

construção de 

- Escrita das lições por 

parte dos alunos. 

- Visualização de um 

vídeo relativamente ao 

tema “Texto Poético”. 

- Questionamento [d]os 

alunos relativamente ao 

vídeo. 

- Registo no quadro[,] 

por parte do professor, 

[das] ideias gerais que 

tiveram após a 

visualização do vídeo. 

- Questionamento [d]os 

alunos sobre o conceito 

[de] fábula, de forma a 

introduzir o texto “A 

cigarra e a formiga”. 

- Leitura do poema por 

parte dos alunos. 

-Questionamento […] 

oral [d]os alunos sobre 

o assunto que é tratado 

no poema. 

- Identificação por parte 

dos alunos de algumas 

caraterísticas do texto 

poético: verso; estrofe; 

rima. 

- Apresentação por 

parte do professor 

estagiário de vários 

exemplos relativos ao 

esquema rimático e ao 

tipo de rima. 

-Resolução de uma 

ficha de trabalho por 

parte dos alunos sobre 

as caraterísticas do 

Humanos: 

· Alunos; 

· Professor 

cooperante; 

· Professores 

estagiários. 

Espaciais: 

· Sala de aula. 

 

 

 

Materiais: 

· Computador; 

· Projetor 

multimédia; 

· Quadro; 

· Marcadores; 

· PowerPoint; 

· Manual. 

 

Avaliação 

diagnóstica:  

Diálogo com os 

alunos de modo a 

auscultar os 

conhecimentos 

prévios. 

Avaliação 

formativa do 

processo:  

Observação 

informal / Não 

instrumentada  

-Participação e 

empenho do 

aluno na aula 

-Motivação e 

empenho do 

aluno na sala de 

aula. 
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04-05-2017 (quinta-feira) 

Para este dia, tal como tinha planificado, fiz a abordagem do texto poético. Para isso, proporcionei aos alunos a visualização de um 

vídeo que abordava características do texto poético. Após a visualização e audição do vídeo, procurei fazer uma auscultação de ideias sobre 

o tema em questão. Para tal, fui registando, no quadro, as ideias que os alunos iam apresentando. Após esse registo no quadro, questionei os 

alunos sobre o conceito de fábula, de maneira a introduzir um excerto de “A Cigarra e a Formiga”, que os alunos leram de forma dramatizada. 

Através desse excerto, procurei que os alunos identificassem algumas das características do texto poético: verso, estrofe e tipo de rima.  

De seguida, apresentei vários exemplos dos esquemas rimáticos que podem surgir no texto poético, tendo-se seguido a realização, 

pelos alunos, de uma atividade relacionada com algumas características do texto poético. Por meio do último verso, fiz o tratamento da classe 

de palavras Interjeição, tendo, também, procurado, através de diferentes exemplos, mostrar que existem diferentes tipos de Interjeição.  

De seguida, os alunos registaram os diferentes tipos de Interjeição no caderno diário e produziram um poema contendo formas dessa 

classe de palavras. 

 Relativamente a esta aula, entendo que os conteúdos que foram abordados foram bem explorados pelo recurso a diferentes estratégias. 

 

 

 

 

 

conhecimento (de acordo com 

objetivos pré‐definidos e com 

supervisão do 

professor). 

 

 
 
Avaliar criticamente textos. 

(LE6) 

- Exprimir uma opinião 

crítica a respeito de ações das 

personagens ou de outras 

informações que possam ser 

objeto de juízos de valor. 

 

Ler e interpretar textos 

literários (EL6) 

-Ler textos da literatura para 

crianças e jovens, da tradição 

popular, e adaptações de 

clássicos. 

-Identificar marcas formais do 

texto poético: estrofe, rima 

(toante e consoante) e 

esquema rimático (rima 

emparelhada, cruzada, 

interpolada). 

 

Conhecer classes de 

palavras. (G6) 

1. Integrar as palavras nas 

classes a que pertencem: 

d) interjeição. 

texto poético: verso; 

estrofe e tipo de rima. 

-[…] [L]eitura da 

última estrofe do poema 

“A cigarra e a formiga”, 

[que] contém uma nova 

classe de palavras a 

abordar na aula: a 

interjeição. 

- Explicação[, por parte 

do professor estagiário,] 

dos diferentes valores 

das interjeições. 

-Criação[, por parte dos 

alunos,] de um poema 

que aborde as 

caraterísticas do texto 

poético [ –  ]  rima, 

estrofe e versos [ –  ] , 

bem como [a] utilização 

de interjeições.     
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Estagiário: Francisco Santos 
 
Ano: 6.º ano 
Turma: C 
 
Data: 8 maio de 2017 
 

Sumário:  
- Revisão das caraterísticas do texto Poético. 
- Realização de uma ficha de trabalho sobre o texto Poético. 
- A interjeição: Resolução de uma ficha de trabalho. 
 

Tempo: 90 minutos 

Área 

Curricular 

Conteúdos Metas curriculares/ 

Descritores de desempenho 

Estratégias / 

atividades 

 

Recursos Avaliação 

Português  
Leitura e Escrita  
Oralidade  
- Leitura.  
 
Gramática (G6)  
Plano 
Morfológico e 
lexical  
- Conhecer classe 
de palavras: 
interjeição.  
 

 

 
 Compreender e 
apresentar argumentos. 
(O6)  
- Identificar argumentos 
que fundamentam uma 
opinião. 
- Justificar pontos de vista.  
 
Organizar a informação 
contida no texto. (LE6)  

 

- Procurar, recolher, 

selecionar e organizar 

informação, com vista à 

construção de  

conhecimento (de acordo 

com objetivos pré‐definidos e 

com supervisão do  

professor).  

Ler e interpretar textos 

literários. (EL6)  

-Ler textos da literatura para 

crianças e jovens, da tradição 

popular, e adaptações de  

clássicos. 

-Identificar marcas formais 

do texto poético: estrofe, 

rima (toante e consoante) e  

esquema rimático (rima 

emparelhada, cruzada, 

interpolada).  

Conhecer classes de 

palavras 

(G6) 

1. Integrar as palavras nas 

classes a que pertencem: 

d) interjeição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Escrita das lições 

por parte dos alunos. 

-Revisão das 

caraterísticas do texto 

poético através de um 

poema. 

-Os alunos devem 

registar no caderno 

diário o poema, bem 

como as caraterísticas 

que o poema 

apresenta. 

- Através de um 

exercício[,] rever a 

classe de palavra[s] : 

interjeição. 

- Explicação por parte 

do professor dos 

diferentes significados 

da interjeição. 

- Registo [, por parte 

dos alunos,]   no 

caderno diário [dos]  

diferentes significados 

da interjeição. 

- Realização de uma 

ficha de trabalho do 

caderno de atividades 

[:] página 42[,]   

exercícios 2 e 3; 

página 43[,] exercício 

5. 

página 44[,] exercício 

10. 

- Realização de uma 

ficha de trabalho 

sobre as caraterísticas 

do texto poético: 

rima; verso; estrofe. 

Humanos: 

· Alunos; 

· Professor 

cooperante. 

· Professores 

estagiários. 

Espaciais: 

· Sala de aula. 

 

 

 

Materiais: 

· Computador; 

· Projetor 

multimédia; 

· Quadro; 

· Marcadores; 

· PowerPoint; 

· Manual. 

 

Avaliação 

diagnóstica:  

Diálogo com os 

alunos de modo 

a auscultar os 

conhecimentos 

prévios.  

Avaliação 

formativa do 

processo:  

Observação 

informal / Não 

instrumentada  

-Participação e 

empenho do 

aluno na aula 

-Motivação e 

empenho do 

aluno na sala de 

aula. 
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08-05-2017 (segunda-feira) 

Estava planeado, para este dia, consolidar os conteúdos abordados nas anteriores aulas. Para esta mesma revisão, os alunos, por meio 

de um poema facultado por mim, abordaram as características do texto poético, bem como a classe de palavras denominada de Interjeição. 

A realização desta atividade foi registada no caderno diário. 

Verifiquei, no final da aula, que os alunos obtiveram aprendizagens significativas relativas ao conteúdo abordado. 
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Estagiário: Francisco Santos 
 
Ano: 6.º ano 
Turma: C 
 
Data: 10 maio de 2017 
 

Sumário:  
-Leitura do poema “Acalanto de John Talbot”. 
- Visualização de um vídeo sobre a sílaba gramatical e a sílaba 
métrica. 
- Exercícios práticos das páginas 185 e 187. 
- Realização de [exercícios de] oralidade. 

Tempo: 90 minutos 
Área 

Curricular 

Conteúdos Metas curriculares/ 

Descritores de desempenho 

Estratégias / 

atividades 

 

Recursos Avaliação 

Português Leitura e Escrita 

Oralidade 

· Leitura.  

  

 

 

 

Ler e interpretar textos 

literários (EL6) 

-Ler textos da literatura para 

crianças e jovens, da tradição 

popular, e adaptações de 

clássicos. 

-Identificar marcas formais do 

texto poético: estrofe, rima 

(toante e consoante) e 

esquema rimático (rima 

emparelhada, cruzada, 

interpolada). 

 

Compreender e apresentar 

argumentos. (O6) 

- Identificar argumentos que 

fundamentam uma opinião. 

- Justificar pontos de vista. 

Organizar a informação 

contida no texto. (LE6) 

- Procurar, recolher, 

selecionar e organizar 

informação, com vista à 

construção de conhecimento 

(de acordo com objetivos pré‐ 
-definidos e com supervisão 

do professor). 

 

Interpretar discursos orais 

breves ( O6) 

- Sistematizar enunciados 

ouvidos. 

Utilizar procedimentos para 

registar e reter a 

informação (O6) 

- Tomar notas e registar 

tópicos. 

 

 

 

- Escrita das lições por 

parte dos alunos. 

-Leitura do poema 

“Acalanto de John 

Talbot”[,] por parte dos 

alunos. 

- Análise do poema por 

parte dos alunos 

enunciando as 

caraterísticas do texto 

poético: verso; estrofe e 

rima. 

- Visualização de um 

vídeo sobre os sons e 

[as]  sílabas: sílaba 

gramatical e sílaba 

métrica. 

- Exploração do vídeo, 

em grupo, de forma a 

interpretar as 

caraterísticas das 

sílabas métricas e das 

sílabas gramaticais. 

- Questionamento 

[dirigido]  aos alunos[,] 

através do poema 

“Acalanto de John 

Talbot”[,] sobre a sílaba 

métrica e sílaba 

gramatical. 

- Divisão dos versos do 

poema “Acalanto de 

John Talbot” em sílabas 

gramaticais e sílabas 

métricas. 

- Registo no caderno 

diário, por parte dos 

alunos, dos diferentes 

exercícios realizados, 

bem como [d]a 

classificação das 

Humanos: 

· Alunos; 

· Professor 

cooperante; 

· Professores 

estagiários. 

Espaciais: 

· Sala de aula. 

 

 

 

Materiais: 

· Computador; 

· Projetor 

multimédia; 

· Quadro; 

· Marcadores; 

· PowerPoint; 

· Manual. 

 

Avaliação 

diagnóstica:  

Diálogo com os 

alunos de modo a 

auscultar os 

conhecimentos 

prévios. 

Avaliação 

formativa do 

processo:  

Observação 

informal / Não 

instrumentada  

-Participação e 

empenho do 

aluno na aula.  

-Motivação e 

empenho do 

aluno na sala de 

aula.  
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10-05-2017 (quarta- feira) 

Tinha planeado, para este dia, abordar, novamente, as características do texto poético. Para isso, explorei o poema “Acalanto de Jonh 

Talbot”, de Manuel Bandeira. 

De seguida, de forma a introduzir um novo tema, explorei um vídeo relativo às sílabas gramaticais e às sílabas métricas. Para aplicação 

destes novos conceitos, realizei uma nova atividade por meio de versos selecionados de um poema. 

 Ao desenvolver esta atividade, senti mais dificuldade nos momentos em que, depois de questionar os alunos sobre um dado conteúdo, 

estes, por sua vez, me questionavam a mim acerca da veracidade do que estava a dizer. O que verifiquei na correção dos resultados obtidos 

na realização desta atividade foi um deficiente emprego dos conceitos abordados na aula. Por fim e como planeado, os alunos realizaram 

uma atividade oral, que consistia na troca de expressões ocorrentes num texto narrativo por pronomes adequados. Os alunos teriam de realizar 

essa substituição, oralmente, mediante a sua solicitação da minha parte. Em função das respostas fornecidas, corrigia ou não as propostas 

apresentadas pelos discentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diferentes sílabas 

métricas. 

- Realização de 

exercícios práticos do 

manual[:] página 185[,] 

exercício 2 e […] 

página 187[,] exercício 

7.2.1. 

- Realização da 

atividade oral da página 

174, por parte dos 

alunos. 
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Estagiário: Francisco Santos 
 
Ano: 6.º ano 
Turma: C 
 
Data: 11 maio de 2017 
 

Sumário:  
-Visualização do poema “No comboio descendente”. 
-Audição do poema “Trem de ferro”. 
-Visualização de um vídeo sobre os recursos expressivos. 
- Exercícios práticos sobre os recursos expressivos. 
- Realização de um acróstico. 
-Leitura dos poemas por parte dos alunos. 
                                                             
                                                                 Tempo: 90 minutos 

Área 

Curricular 

Conteúdos Metas curriculares/ 

Descritores de desempenho 

Estratégias / 

atividades 

 

Recursos Avaliação 

Português Leitura e Escrita 

Oralidade 

· Leitura.  

  

 

 

 

Ler e interpretar textos 

literários (EL6) 

-Ler textos da literatura para 

crianças e jovens, da tradição 

popular, e adaptações de 

clássicos. 

-Identificar marcas formais do 

texto poético: estrofe, rima 

(toante e consoante) e 

esquema rimático (rima 

emparelhada, cruzada, 

interpolada). 

 

Compreender e apresentar 

argumentos. (O6) 

- Identificar argumentos que 

fundamentam uma opinião. 

- Justificar pontos de vista. 

Organizar a informação 

contida no texto. (LE6) 

- Procurar, recolher, 

selecionar e organizar 

informação, com vista à 

construção de conhecimento 

(de acordo com objetivos pré‐ 
-definidos e com supervisão 

do professor). 

 

Interpretar discursos orais 

breves (O6) 

- Sistematizar enunciados 

ouvidos. 

Utilizar procedimentos para 

registar e reter a 

informação (O6) 

- Tomar notas e registar 

tópicos. 

 

 

- Escrita das lições por 

parte dos alunos. 

-Visualização de um 

poema “No comboio 

descendente”, de forma 

a introduzir um novo 

tipo de poesia, (poesia 

auditiva). 

- Questionamento [d]os 

alunos sobre este novo 

tipo de poema. 

- Audição de um poema 

“Trem de Ferro”. 

- Leitura expressiva por 

parte dos alunos. 

- Averiguação por parte 

dos alunos da primeira 

estrofe[,] de forma a 

introduzir os recursos 

expressivos. 

- Visualização de um 

vídeo sobre os recursos 

expressivos: metáfora; 

anáfora; perífrase. 

- Registo[,] no caderno 

diário[,] [d]os recursos 

expressivos 

visualizados no vídeo. 

- Questionamento [d]os 

alunos acerca dos 

recursos expressivos 

através de poemas 

selecionados do 

manual. 

- Registo no caderno 

diário desses mesmos 

exemplos. 

-Visualização de 

imagens 

de forma a introduzir 

Humanos: 

· Alunos; 

· Professor 

cooperante; 

· Professores 

estagiários. 

Espaciais: 

· Sala de aula; 

 

 

 

Materiais: 

· Computador; 

· Projetor 

multimédia; 

· Quadro; 

· Marcadores; 

· PowerPoint; 

· Manual. 

 

Avaliação 

diagnóstica:  

Diálogo com os 

alunos de modo a 

auscultar os 

conhecimentos 

prévios 

Avaliação 

formativa do 

processo:  

Observação 

informal / Não 

instrumentada  

-Participação e 

empenho do 

aluno na aula 

-Motivação e 

empenho do 

aluno na sala de 

aula.  
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11-05-2017 (quinta- feira) 

 

Para este dia, tinha planeado tratar uma temática diferente. Assim, através do poema “No comboio descendente”, da autoria de 

Fernando Pessoa, abordei a poesia auditiva. 

 De seguida, questionei os alunos sobre este novo tipo de poesia e sobre as diferenças que nele encontravam em relação a outros tipos 

de poesia. De seguida, os alunos ouviram e fizeram uma leitura dramatizada do poema “Trem de Ferro”, de Manuel Bandeira. Através da 

primeira estrofe, iniciou-se uma nova atividade, com que se pretendia recolher os recursos expressivos (metáfora, anáfora, perífrase). Para 

consolidar este tema dos recursos expressivos, os alunos visualizaram um vídeo e registaram, no seu caderno diário, um quadro-síntese sobre 

o assunto. Depois desse registo, visualizaram imagens de forma a que fosse introduzida a poesia visual. 

Por fim, uma última atividade realizada pelos alunos foi a escrita de um acróstico e de um caligrama, sob minha orientação. Verifiquei, 

com esta atividade, que alguns discentes demonstraram algumas dificuldades na construção deste tipo de poesia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

outro tipo de poesia, 

(poesia visual). 

- Registo no caderno 

diário[,] por parte dos 

alunos[,] das definições 

de 

acróstico e de 

caligrama. 

- Realização[,] por parte 

dos alunos[,] de um 

acróstico[,] com 

orientação 

do professor estagiário. 

- Leitura dos poemas 

realizados pelos alunos. 
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Estagiário: Francisco Santos 
 
Ano: 6.º ano 
Turma: C 
 
Data: 15 maio de 2017 
 

Sumário:  
- Realização de uma ficha gramatical. 
- Leitura do poema “O burro”[,] de Mutimati. 
-Exercícios práticos […] da página 181[,] exercícios 2.1 e 3[, 
do manual]. 
- Revisão sobre a formação de palavras. 
- Realização de uma atividade de reescrita da página 182 do 
manual. 
- Leitura dos acrósticos por parte dos alunos. 
                                            
                                                                 Tempo: 90 minutos 

Área 

Curricular 

Conteúdos Metas curriculares/ 

Descritores de desempenho 

Estratégias / 

atividades 

Recursos Avaliação 

Português Leitura e Escrita 

Oralidade 

· Leitura. 

 

Gramática 

  

 

 

Ler e interpretar textos 

literários (EL6) 

-Ler textos da literatura para 

crianças e jovens, da tradição 

popular, e adaptações de 

clássicos. 

-Identificar marcas formais do 

texto poético: estrofe, rima 

(toante e consoante) e 

esquema rimático (rima 

emparelhada, cruzada, 

interpolada). 

- Aperceber – se de recursos 

expressivos utilizados na 

construção dos textos 

literários (anáfora, perífrase, 

metáfora) e justificar a sua 

utilização. 

Compreender e apresentar 

argumentos. (O6) 

- Identificar argumentos que 

fundamentam uma opinião. 

- Justificar pontos de vista. 

Explicitar aspetos 

fundamentais da morfologia 

(G6) 

-Distinguir regras de 

formação de palavras por 

composição (de palavras e de 

radicais). 

Organizar a informação 

contida no texto. (LE6) 

- Procurar, recolher, 

selecionar e organizar 

informação, com vista à 

construção de 

conhecimento (de acordo com 

objetivos pré‐definidos e com 

supervisão do 

professor). 

- Escrita das lições por 

parte dos alunos. 

- Realização de uma 

ficha gramatical por 

parte dos alunos. 

- Leitura do poema “O 

burro”, por parte dos 

alunos[,] com 

orientação do professor 

estagiário. 

-Realização dos 

exercícios 2.1 e 3, da 

página 181 do manual. 

-Realização de 

exercícios no caderno 

diário dos alunos sobre 

o poema, com a 

orientação do professor 

estagiário. 

- Através do verso 11 

do poema “O burro”, 

fazer intertextualidade 

para a formação de 

palavras. 

- Exploração em grupo 

de um powerpoint sobre 

a formação de palavras. 

-Realização de uma 

atividade de reescrita da 

página 182 exercício 7 

do manual. 

- Leitura dos acrósticos 

realizados pelos alunos. 

     

 

Humanos: 

· Alunos; 

· Professor 

cooperante; 

· Professores 

estagiários. 

 

Espaciais: 

· Sala de aula. 

 

 

 

Materiais: 

· Computador; 

· Projetor 

multimédia; 

· Quadro; 

· Marcadores; 

· PowerPoint; 

· Manual. 

 

Avaliação 

diagnóstica:  

Diálogo com os 

alunos de modo a 

auscultar os 

conhecimentos 

prévios. 

Avaliação 

formativa do 

processo:  

Observação 

informal / Não 

instrumentada  

-Participação e 

empenho do 

aluno na aula.  

-Motivação e 

empenho do 

aluno na sala de 

aula. 
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15-05-2017 (segunda- feira) 

 

Neste dia, como planeado, os alunos realizaram uma ficha gramatical preparada pelo Professor Cooperante. Após a realização deste 

trabalho, os alunos fizeram uma leitura dramatizada do poema “O Burro”, da autoria de Mutimati. No seguimento dessa leitura, foram 

realizados alguns exercícios.  

Posteriormente, utilizei um exercício, para, por via da intertextualidade, abordar um conteúdo diferente. Abordei esse novo conteúdo 

mediante o recurso a vários exemplos disponibilizados através do “PowerPoint”, aos quais os alunos correspondiam sempre com a minha 

orientação e com o devido registo no caderno diário.  

Por fim, os alunos realizaram uma atividade de reescrita.  
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Estagiário: Francisco Santos 
 
Ano: 6.º ano 
Turma: C 
 
Data: 17 de maio de 2017 
 

Sumário:  
 
- Entrega e correção da ficha gramatical. 
-Visualização de um vídeo sobre a vida e obra de Manuel 
Alegre. 
-Leitura da obra “As Naus de Verde Pinho”, de Manuel 
Alegre. 
- Realização de um guião de leitura. 
 
                                                                    Tempo: 90 minutos 

Área 

Curricular 

Conteúdos Metas curriculares/ 

Descritores de desempenho 

Estratégias / 

atividades 

 

Recursos Avaliação 

Português Leitura e Escrita 

Oralidade 

· Leitura.  

 

Gramática 

 

Ler e interpretar textos 

literários (EL6) 

-Ler textos da literatura para 

crianças e jovens, da tradição 

popular, e adaptações de 

clássicos. 

-Identificar marcas formais do 

texto poético: estrofe, rima e 

esquema rimático (rima 

emparelhada, cruzada, 

interpolada). 

- Aperceber-se de recursos 

expressivos utilizados na 

construção dos textos 

literários e justificar a sua 

utilização. 

Compreender e apresentar 

argumentos. (O6) 

- Identificar argumentos que 

fundamentam uma opinião. 

- Justificar pontos de vista. 

Organizar a informação 

contida no texto. (LE6) 

- Procurar, recolher, 

selecionar e organizar 

informação, com vista à 

construção de 

conhecimento (de acordo com 

objetivos pré‐definidos e com 

supervisão do 

professor). 

 

- Escrita das lições por 

parte dos alunos. 

- Entrega e correção da 

ficha gramatical. 

-Visualização de um 

vídeo sobre a vida e 

obra de Manuel Alegre. 

-Leitura da obra As 

Naus de Verde Pinho”, 

de Manuel Alegre. 

-Realização de um 

guião sobre a obra e 

registo no caderno 

diário por parte dos 

alunos. 

- Correção do guião de 

leitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Humanos: 

· Alunos; 

· Professor 

cooperante; 

· Professores 

estagiários. 

 

Espaciais: 

· Sala de aula. 

 

 

Materiais: 

· Computador; 

· Projetor 

multimédia; 

· Quadro; 

· Marcadores; 

· Guiões de 

Leitura; 

· Obra “As 

Naus de 

Verde 

Pinho”. 

 

Avaliação 

diagnóstica:  

Diálogo com os 

alunos de modo a 

auscultar os 

conhecimentos 

prévios.  

Avaliação 

formativa do 

processo:  

Observação 

informal / Não 

instrumentada  

-Participação e 

empenho do 

aluno na aula;  

-Motivação e 

empenho do 

aluno na sala de 

aula.  
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17-05-2017 (quarta- feira) 

 

 Esta aula iniciou-se com a entrega e a correção da ficha gramatical realizada na aula anterior. De seguida, os alunos visualizaram um 

vídeo sobre a vida e a obra de Manuel Alegre, de forma a introduzir a obra em estudo, As Naus de Verde Pinho: viagem de Bartolomeu Dias 

contada à minha filha Joana. Após a visualização, sugeri a leitura dramatizada dessa obra, por parte dos alunos. 

 Por fim, os alunos realizaram uma outra atividade, a saber, um guião sobre a obra mencionada, cuja realização foi orientada por mim, 

tendo sido eu também a fazer a sua correção. 
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Estagiário: Francisco Santos 
 
Ano: 6.º ano 
Turma: C 
 
Data: 18 de maio de 2017 
 

Sumário:  
 
- Realização de um jogo: “Kahoot”, de forma a consolidar os 
conteúdos do texto [d]ramático e do texto [p]oético, bem como 
conteúdos gramaticais. 
 
                                                                     Tempo: 90 minutos 

Área 

Curricular 

Conteúdos Metas curriculares/ 

Descritores de desempenho 

Estratégias / 

atividades 

Recursos Avaliação 

Português Leitura e Escrita 

Oralidade 

· Leitura.  

 

Gramática 

 

Ler e interpretar textos 

literários (EL6) 

-Identificar marcas formais do 

texto poético: estrofe, rima e 

esquema rimático (rima 

emparelhada, cruzada, 

interpolada). 

- Aperceber-se de recursos 

expressivos utilizados na 

construção dos textos 

literários e justificar a sua 

utilização. 

-Reconhecer, na organização 

estrutural do texto dramático, 

ato, cena, fala, aparte, 

indicações cénicas. 

Compreender e apresentar 

argumentos. (O6) 

- Identificar argumentos que 

fundamentam uma opinião. 

- Justificar pontos de vista. 

Organizar a informação 

contida no texto. (LE6) 

- Procurar, recolher, 

selecionar e organizar 

informação, com vista à 

construção de 

conhecimento (de acordo com 

objetivos pré‐definidos e com 

supervisão do 

professor). 

-Explicar aspetos 

fundamentais da 

morfologia. (G6) 

-Distinguir regras de 

formação de palavras por 

composição (de palavras e de 

radicais). 

- Conhecer classes de 

palavras 

- Interjeição. 

- Escrita das lições por 

parte dos alunos. 

- Realização de um jogo 

“kahoot”, para que os 

alunos consolidem os 

seus conhecimentos 

sobre o texto dramático, 

[sobre o] texto poético 

bem como [sobre] a 

gramática (relação entre 

palavras; frase simples 

e frase complexa; a 

interjeição; recursos 

expressivo[s] e 

formação de palavras). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Humanos: 

· Alunos; 

· Professor 

cooperante; 

· Professores 

estagiários. 

 

Espaciais: 

· Sala de aula. 

 

Materiais: 

· Computador; 

· Projetor 

multimédia; 

· Quadro; 

· Marcadores; 

· Guiões de 

Leitura; 

· Obra “As 

Naus de 

Verde 

Pinho”. 

 

Avaliação 

diagnóstica:  

Diálogo com os 

alunos de modo a 

auscultar os 

conhecimentos 

prévios.  

Avaliação 

formativa do 

processo:  

Observação 

informal / Não 

instrumentada  

-Participação e 

empenho do 

aluno na aula.  

-Motivação e 

empenho do 

aluno na sala de 

aula.  
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18-05-2017 (quinta- feira) 

 

Para este dia, tinha planeado realizar um jogo com o objetivo de aplicar diversos conteúdos que os alunos já tinham abordado na sala 

de aula.  

Esta aula foi positiva, de um modo geral, pois os alunos mostraram-se participativos, interessados, curiosos e, de uma forma geral, 

obtiveram uma boa classificação no jogo, tendo mostrado que tinham adquirido conhecimentos significativos. 

 O lado menos positivo foi a demora a entrar no jogo, bem como o facto de algumas perguntas, por lapso, terem surgido com alguns 

erros. 

-Analisar e estruturar 

unidades sintáticas 

- Distinguir a frase complexa 

e frase simples. 
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Considerações finais 
 

Na prática pedagógica que desenvolvi no Agrupamento Morgado de Mateus, mais 

precisamente, no 6.º Ano de escolaridade, foi minha preocupação articular o tema em 

investigação com os conteúdos a lecionar, pré-definidos pelo Orientador (Professor 

Cooperante). 

Esta tarefa nem sempre foi fácil, uma vez que encontrei limitações quer ao nível 

dos conteúdos programáticos da disciplina de Português, quer ao nível do tempo que era 

concedido para a planificação e a preparação das atividades, bem como para a sua 

aplicação em contexto de sala de aula. 

 Quando o Professor Orientador me informava sobre o tema que iria abordar nas 

minhas aulas supervisionadas, era-me imposta uma série de atividades/tarefas relativas 

apenas ao tema em questão. Isso limitou a minha abordagem da questão que tinha sob 

investigação e que pretendia articular com os conteúdos letivos a trabalhar. 

 Outra condicionante que impediu a desejada articulação foi a falta de tempo na 

preparação/planificação dos conteúdos temáticos a lecionar. Dado que tinha sempre como 

linha orientadora a continuidade pedagógica, ou seja, dar seguimento ao trabalho do 

Professor Orientador, sempre com vista ao cumprimento das metas curriculares, fiquei 

limitado na referida articulação. No momento da lecionação das aulas propriamente ditas, 

a minha preocupação foi respeitar o ritmo de aprendizagem de cada aluno, o que me 

impediu de desenvolver a questão que tinha sob investigação. 

 No respeitante aos recursos materiais, também senti alguma limitação, uma vez 

que não obtive colaboração na sua indicação, tendo tido de recorrer à criatividade com 

base no manual de Português, Diálogos 6- Língua Portuguesa. 

 Como sugestão, numa próxima edição do estágio, era desejável que o início da 

prática letiva fosse antecipado, evitando constrangimentos inerentes ao decurso do ano 

letivo, a saber: a necessidade do cumprimento do(s) programa(s); participação em 

atividades culturais inerentes ao final do ano letivo; auto e heteroavaliações. Esta questão 

também condicionou o Professor Orientador na gestão do programa curricular. 

 Uma vez que me deparei com estas limitações, optei por trabalhar o meu tema 

através da produção de um Inquérito dirigido aos alunos das turmas nas quais realizei a 

minha prática letiva. Desta forma, consegui aproximar-me dos meus objetivos, 

colmatando, até certo ponto, as limitações suprarreferidas.  
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 Com efeito, por via do Inquérito, percebi que, à saída do 5.º Ano e já no 6.º Ano, 

apenas uma parte dos meus informantes apresentou alguma consciência 

linguística/metalinguística relativamente ao (re)conhecimento e ao uso da forma sintética 

de “Futuro (Imperfeito)” do “Indicativo”, tendo sido sensível, ainda, intuitivamente, à 

existência de covariantes dessa forma sintética suscetíveis de transportar, também, um 

valor de “futuro”. Entendo, por isso, que é indispensável proporcionar aos alunos deste 

Ciclo de Ensino não só a explicação da formação histórica do “Futuro (Imperfeito)” do 

“Indicativo”, como também a análise de construções que, não estando marcadas por esses 

“tempo” e “modo”, veiculam, igualmente, um valor de “posterioridade”, mais 

exatamente, de “futuridade”. 

Acredito que este trabalho me trouxe uma perspetiva sobre a atuação na sala de 

aula diferente da que tinha recebido no ambiente académico, muito mais teórico. De facto, 

a realidade prática do sistema educativo é muito diferente daquela que imaginamos 

enquanto alunos. As dificuldades surgem, porque cada contexto de sala de aula é único e 

a nossa parca experiência pedagógica condiciona a prática letiva. No entanto, esforcei- 

-me por fazer o melhor e por transmitir aos alunos quer os conteúdos que me foram 

sugeridos, quer aspetos da minha personalidade. Julgo que, juntando estes fatores, criei 

um ambiente favorável de partilha quer de conhecimentos quer de valores, muito 

necessários, aliás, nestas faixas etárias.  

 Finalmente, reconheço que os alicerces estão lançados, mas tenho uma longa 

caminhada pela frente, ao longo da qual espero aprender ainda mais e partilhar um pouco 

do meu conhecimento.  

 Assim, citando Antoine de Saint Exupéry: «Aqueles que passam por nós, não vão 

sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco de si, e levam um pouco de nós». 
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Poema coletivo em rima 
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Árvore da soma  
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A minhoca 
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Higiene do corpo através de uma Boneca Gigante 
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O jogo “Geladeira” 
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Barras Cuisenaire 
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O jogo “Caça das Palavras” 
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Execução de uma atividade relacionada com a letra Q 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Do Tratamento do “Futuro” do “Indicativo” no 1.º e no 2.º Ciclos do Ensino Básico 
 

148 
 

 
 
O jogo de tabuleiro: “O Rato” 
 

 
 
 
 
Puzzle do número catorze 
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O Horário Gigante 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Do Tratamento do “Futuro” do “Indicativo” no 1.º e no 2.º Ciclos do Ensino Básico 
 

150 
 

 
 

O jogo “Quem quer ser top?” 
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Jogos de tabuleiro relativo ao projeto da Escola (“Brincar Mais”) 

 

    
 

    
 
 
 
 
 
 

 



Do Tratamento do “Futuro” do “Indicativo” no 1.º e no 2.º Ciclos do Ensino Básico 
 

152 
 

 

Anexos II 

arca.pptx. 

texto poético.pptx. 

Sílaba métrica e Sílaba gramatical.pptx. 

Vamos recordar! formação de palavras.pptx. 

revisões caracteristicas do texto poético.pptx. 

recursos expressivos.pptx. 

ficha de trabalho sobre as caraterísticas do texto poético.pdf. 

ficha do texto poético.pdf. 

https://create.kahoot.it/#quiz/3df864f2-1554-4218-a3d5-d7712a70d9ba.  

https://create.kahoot.it/#quiz/50e37760-8622-46f0-a714-2d1a49d90caa.  
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Anexos III 
 
 
LISTA DE OBRAS E TEXTOS PARA INICIAÇÃO À EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

– 1.º ANO 

1. Alice Vieira, “Corre, corre, Cabacinha”, in O menino da lua e Corre, corre, Cabacinha. 

2. Alves Redol, A flor vai ver o mar. 

3. António Torrado, O coelhinho branco OU Vamos contar um segredo e outra história. 

4. Escolher 8 poemas das seguintes obras: 

Eugénio de Andrade, Aquela nuvem e outras; 

Matilde Rosa Araújo, O livro da Tila; As cançõezinhas da Tila. 

5. Escolher 8 rimas das seguintes obras: 

Luísa Ducla Soares (rec. e sel.), Destrava línguas; Mais lengalengas. 

6. Maria Alberta Menéres, Dez dedos, Dez segredos (escolher 3 contos). 

7. Beatrix Potter, A história do Pedrito Coelho, OU Elizabeth Shaw, A ovelhinha preta. 

 

LISTA DE OBRAS E TEXTOS PARA EDUCAÇÃO LITERÁRIA – 6.º ANO 

1. Alice Vieira, Rosa, minha irmã Rosa, OU Alice Vieira, Chocolate à chuva, OU 

António Mota, Pedro Alecrim. 

2. Almeida Garrett, “A Nau Catrineta”; “A Bela Infanta”, in Romanceiro. 

3. António Sérgio, Contos gregos, OU Maria Alberta Menéres, Ulisses. 

4. Manuel Alegre, As naus de verde pinho: viagem de Bartolomeu Dias contada à minha 

filha Joana. 

5. Manuel António Pina, Os piratas – Teatro. 

6. Sophia de Mello Breyner Andresen (sel.), Primeiro livro de poesia. 

7. Irmãos Grimm, Contos de Grimm (trad. de Graça Vilhena, ou de Maria José Costa, ou 

de Teresa Aica Bairos) (escolher 2 contos). 

8. Escolher 4 textos: Daniel Defoe, Robinson Crusoé (adapt. John Lang). 

Ali Babá e os quarenta ladrões (adaptação para a língua portuguesa de António Pescada).
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