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Resumo 

 A avaliação formativa assume um papel fundamental e estratégico na melhoria e 

na gestão do processo de ensino e de aprendizagem (Santos, 2008). Desta forma, colocá-

la em prática será uma mais valia para todo o processo de aprendizagem dos alunos. 

 O presente relatório de estágio visa apresentar e refletir sobre a prática da 

observação dos processos de aprendizagem dos alunos durante a prática de ensino 

supervisionada no 1.º Ciclo do Ensino Básico e no 2.º Ciclo do Ensino Básico nas 

disciplinas de História e Geografia de Portugal e Português. Em ambos os ciclos de ensino 

foi possível colocar em prática a modalidade da avaliação formativa através da prática da 

observação e com recurso a instrumentos. 

 Aliar a investigação teórica à prática de ensino supervisionada realizada, tendo em 

conta o tema em análise, permitiu verificar que colocar em prática as técnicas e os 

instrumentos de observação no contexto da avaliação formativa é fundamental para a 

deteção de dificuldades dos alunos, para a intervenção atempada nessas mesmas 

dificuldades e para a avaliação de comportamentos/atitudes. 

 

Palavras-chave: avaliação formativa, observação, instrumentos de observação.  
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Abstract 

 The formative evaluation assumes a fundamental and strategic role in the 

improvement and management of the teaching and learning process (Santos, 2008). In 

this way, putting it into practice will add value to the entire learning process of the 

students. 

This internship report aims to present and reflect on the practice of observing the 

learning processes of students during supervised teaching practice in the 1st Cycle of 

Basic Education and in the 2nd Cycle of Basic Education in the subjects of History and 

Geography of Portugal and Portuguese. In both teaching cycles it was possible to put into 

practice the formative evaluation modality through the practice of observation and using 

instruments. 

Allying the theoretical research to the practice of supervised teaching carried out, 

taking into account the subject under analysis, allowed to verify that putting in practice 

the techniques and the instruments of observation evaluation in the context of the 

formative evaluation is fundamental for the detection of difficulties of the students, for 

the timely intervention in these same difficulties and for the evaluation of behaviors / 

attitudes. 

 

Key words: formative evaluation, observation, evaluation instruments. 
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Introdução 
 

 Para a realização de uma prática de ensino capaz de formar os alunos de uma 

forma mais completa e eficaz é necessário que o docente pense “na possibilidade de 

oferecer, na sala de aula, e de aula para aula, formas diferenciadas de 

ensino/aprendizagem.” (Cortesão, 1993, p. 17). Por sua vez, contribuir para que se 

descubram novas formas de ensinar, novas medidas que poderão auxiliar as propostas de 

ensino e que, necessariamente, têm de ser ajustadas aos diferentes tipos de alunos com os 

quais se trabalha, é aquilo a que com a avaliação formativa se propõe (Cortesão, 1993).  

 Com o recurso à avaliação formativa, o professor tem de encarar a sua atuação 

enquanto mestre com liberdade. Isto pressupõe que ele se orienta, escolhe as atividades a 

desenvolver optando por aquelas que, na situação específica em que se encontra, pensa 

serem as mais interessentes e, acima de tudo, mais úteis para os seus alunos. Tudo isto só 

pode ser realizado através dos sinais que vai captando com o auxílio da avaliação 

formativa (Cortesão, 1993). Por outro lado, estes sinais têm que ser registados pelo 

professor. Por isso, a avaliação formativa pressupõe o uso de técnicas e instrumentos para 

a recolha e, posteriormente, para a análise das informações sobre os processos de 

aprendizagem dos diversos alunos. Por outro lado, é necessário determinar os 

intervenientes da avaliação, a informação que se pretende recolher, o momento em que 

essa avaliação vai ser realizada e analisada e, antes de tudo, a finalidade dessa avaliação 

(Ferreira, 2007).  

 Neste enquadramento, observação constituí uma técnica da avaliação formativa 

privilegiada para a recolha de informações referentes aos processos de aprendizagem dos 

alunos (Ferreira, 2007). Isto acontece porque, segundo Pais & Monteiro (1996), a prática 

da observação permite ao professor aprender a identificar e a dar resposta às necessidades 

dos alunos, de uma forma individual. Para isso, tornará a planificação dos conteúdos mais 

fácil, porque terá de estar adaptada à realidade. Com isto, o professor saberá quais as 

melhores estratégias a utilizar com um determinado aluno. Por outro lado, durante este 

processo de avaliação, o professor tem de ser capaz de observar todos os sinais 

demonstrativos do processo de aprendizagem (Cortesão, 1993). Isto significa que o 

docente tem de prestar atenção ao que os alunos dizem, ao que fazem, ao que não podem 

e/ou não querem fazer ou dizer, aos silêncios que se geram na sala de aula, às expressões 

de tédio que os alunos transmitem, aos comentários que fazem e, de uma forma mais 
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geral, a todos os indícios, quer sejam verbais ou não-verbais, que revelam a forma como 

os alunos se encontram na aprendizagem (Cortesão, 1993). 

 Assim, o presente relatório de estágio baseia-se na temática da observação dos 

processos de aprendizagem pela prática da avaliação formativa, privilegiando a técnica. 

Daí que o grande objetivo deste relatório seja o de descrever a prática de avaliação dos 

processos de aprendizagem dos alunos através da sua observação instrumentada. Por 

outro lado, ele só foi possível de ser realizado graças à prática de ensino supervisionada, 

realizada no 1.º Ciclo do Ensino Básico e no 2.º Ciclo do Ensino Básico em História e 

Geografia de Portugal e Português. Apesar de ser uma reflexão sobre toda a experiência 

pedagógica realizada durante este estágio curricular, essa reflexão é mais detalhada no 1.º 

Ciclo do Ensino Básico.  

 Este relatório encontra-se estruturado por diversos capítulos que podem ser 

inseridos em duas partes distintas: a primeira referente ao enquadramento teórico e 

normativo da temática e a segunda relativa à descrição e à reflexão da prática de ensino 

supervisionada no 1.º Ciclo do Ensino Básico e no 2.º Ciclo do Ensino Básico em História 

e Geografia de Portugal e Português. No enquadramento teórico fazemos breves 

referências ao conceito de avaliação formativa e às suas funções, às etapas e às estratégias 

da prática da avaliação formativa, bem como aos aspetos inerentes à prática da 

observação, tendo em conta os instrumentos de avaliação necessários. De seguida é feita 

uma breve referência ao despacho normativo pelo qual se regem os docentes quando se 

trata da avaliação dos alunos no ensino básico. 

 Na segunda parte deste relatório constam breves caracterizações dos contextos de 

estágios (meio, escolas e turmas) e, de seguida, é realizada a reflexão sobre a prática de 

ensino supervisionada nos dois ciclos do ensino básico. Esta reflexão foi feita para cada 

instrumento de observação construído e utilizado na prática da avaliação formativa. De 

seguida, o relatório será terminado com a reflexão geral, tendo em conta as reflexões 

realizadas para cada instrumento de avaliação construído.  

Termino o relatório com as considerações finais, onde é referida a importância da 

realização da prática de observação instrumentada nos dois contextos de ensino e também 

uma breve reflexão acerca do contributo desta prática para a aprendizagem dos alunos e 

para a minha formação enquanto futura professora. 
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Parte I – Enquadramento Teórico 

 

1. Conceito e as funções da avaliação formativa 
 

A avaliação do processo de ensino-aprendizagem “deve ser praticada de forma 

integrada, contínua e numa perspetiva de regulação do ensino-aprendizagem.” (Pais & 

Monteiro, 1996, p. 43). Desta forma, a avaliação passa a acompanhar o crescimento e a 

maturação do aluno, sendo encarada como um processo sistemático de acompanhamento 

da evolução das diversas aprendizagens deles (Valadares & Graça, 1998). Assim, é 

essencial compreender as características dos vários tipos de avaliação sendo que, neste 

capítulo, apenas será abordada a avaliação formativa. 

O termo «avaliação formativa» foi criado por Scriven, Scriven, em 1967, com o artigo 

The methodology of evaluotion, onde defendia a ideia de que os objetivos não deviam ser 

utilizados apenas como referência para verificar os resultados obtidos perante um 

determinado programa de ensino, mas que constituíssem critérios de controlo contínuo 

do processo de desenvolvimento do mesmo programa (Ferreira, 2006). Assim, a avaliação 

formativa passou a estar associada à pedagogia de mestria, já que criava condições 

pedagógicas que permitiam o cumprimento dos objetivos pela maioria dos alunos 

(Ferreira, 2007). 

Aquando do diagnóstico das necessidades dos alunos, tendo em conta os objetivos 

estabelecidos para a aprendizagem, o professor sabia, exatamente, por onde iniciar o 

ensino da matéria de cada unidade, quais os exercícios que os alunos deviam resolver e 

os trabalhos de grupo a realizar (Allal, 1988; Leite & Fernandes, 2002, cit. por Ferreira, 

2007). No fim da lecionação da unidade de conteúdos, o professor avaliava as 

aprendizagens realizadas pelos alunos através de testes formativos, de modo a verificar 

se os objetivos estabelecidos inicialmente foram ou não cumpridos e, desta forma, 

diagnosticava as dificuldades e os erros apresentados nas respostas (Ferreira, 2007). A 

partir deste diagnóstico, era dado aos alunos feedback sobre os objetivos conseguidos e 

sobre aqueles que não tinham sido alcançados, de modo a que o professor pudesse aplicar 

medidas de “remediação/correção pouco ou nada diferenciadas em função do perfil dos 

resultados dos alunos, porque eram atribuídas as mesmas atividades e utilizadas as 

mesmas estratégias para alunos com o mesmo perfil de dificuldades/erros” (Ferreira, 
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2007, p. 57). Depois das estratégias serem aplicadas e os alunos terem supostamente 

conseguido ultrapassar as suas dificuldades, o professor seguia com a lecionação do 

programa. No entanto, como é visível nestes casos, a avaliação formativa era realizada 

pontualmente, após pequenos períodos de ensino-aprendizagem (Ferreira, 2007). 

Apesar do tipo de feedback dado aos alunos e das medidas tomadas tendo em conta 

os dados de aprendizagem recolhidos e interpretados, a regulação do processo de ensino 

e de aprendizagem era feita depois das dificuldades terem surgido, tendo o aluno um papel 

passivo em todo o processo (Ferreira, 2007). Por outro lado, as medidas adotadas pelos 

docentes para fazer face às especificidades das dificuldades e dos erros de cada aluno 

poderiam não ser adequadas, porque “os procedimentos de ensino e de avaliação não 

possibilitavam a deteção das causas das dificuldades/erros.” (Ferreira, 2007, p. 58). 

Por consequência “destas limitações e com o avanço nos estudos da avaliação 

formativa, nomeadamente com a influência das perspetivas cognitivista, construtivista e 

sócio-construtivista no ensino, nas aprendizagens e nos processos de avaliação, e ainda 

numa abordagem sistémica, esta visão restrita da avaliação formativa foi alargada.” 

(Ferreira, 2006, p. 73). Assim, passou a considerar-se que a observação e avaliação de 

uma forma contínua de cada aluno assumem um papel fulcral no seu desenvolvimento e 

na aprendizagem, através da adequação dos objetivos de aprendizagem e das atividades 

às características individuais dos alunos, promovendo a autonomia e a regulação do 

processo de aprendizagem do aluno, o que possibilitava tornar este ensino diferenciado 

porque ajustado às dificuldades específicas de cada aluno (Ferreira, 2007).  

Desta forma, a avaliação formativa, segundo Cardinet (1986, p. 14), “é uma avaliação 

que visa orientar o aluno quanto ao trabalho escolar, procurando localizar as suas 

dificuldades para o ajudar a descobrir os processos que lhes permitirão progredir na sua 

aprendizagem.” Da mesma forma, a avaliação formativa é caracterizada por Cortesão 

(1993, p. 12) como “um conjunto de práticas variadas que se integram no processo de 

ensino/aprendizagem e que procuram contribuir para que os alunos se apropriem melhor 

das aprendizagens curricularmente estabelecidas como importantes.” De facto, a 

avaliação formativa permite a recolha de dados sobre os processos de aprendizagem dos 

alunos que ajudam os professores e os próprios alunos a orientar e a direcionar o seu 

trabalho, no sentido de apontar falhas, aprendizagens ainda não realizadas e aspetos a 

melhorar (Cortesão, 2002). Porém, a avaliação formativa só se concretiza quando a sua 

grande finalidade se caracterizar por fornecer informações que permitam que os docentes 
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adaptem o tipo de ensino às diferenças individuais de cada aluno, que são observadas 

durante a aprendizagem (Allal, 1986), promovendo, assim, o sucesso na mesma. 

Nesta perspetiva, a avaliação formativa está integrada no processo de ensino e de 

aprendizagem e ocorre durante a realização das tarefas pelos alunos. Avaliar o processo 

de resolução das tarefas que os alunos realizam possibilita a deteção de dificuldades no 

momento em que ocorrem, bem como o diagnóstico das causas dessas dificuldades. Por 

sua vez, o aluno consciencializa-se das suas dificuldades e necessidades que possui, assim 

como dos seus êxitos, dos percursos que já realizou e daqueles que ainda terá de realizar 

(Ferreira, 2007). Isto significa que para este tipo de avaliação, o resultado obtido na tarefa 

não é o foco principal, mas sim “a interpretação que procura a compreensão dos processos 

mentais dos alunos.” (Santos, 2008, p. 4). Aliás, nesta ótica é possível verificar que o erro 

assume uma elevada importância, porque, pela sua análise, podemos compreender a 

forma como o aluno pensa e as relações cognitivas que, nesse mesmo momento estão a 

ser realizadas (Santos, 2008). Daí que, 

“sendo realizada não só pelo professor mas com a colaboração do aluno, a 

exploração do erro permite a este último consciencializar-se dele e dos 

factores que estiveram na sua origem. Para isso é importante o 

estabelecimento de uma relação de confiança, de segurança entre os dois 

intervenientes, de modo a não haver medos nem hesitações do aluno na 

apresentação das suas dúvidas, dificuldades, raciocínios e estratégias de 

aprendizagem.” (Ferreira, 2007, p. 63) 

  

 A avaliação formativa é realizada em função dos objetivos e dos critérios 

definidos, inicialmente, através de um processo de negociação entre professor e alunos, e 

que devem ser cumpridos sem colocar em causa a individualidade de cada aluno 

(Monteiro & Pais, 1996). Note-se que os critérios aqui abordados são critérios de 

realização e de sucesso. Os primeiros têm de dar resposta à seguinte questão: “A que 

operações mentais, a que ações devo sujeitar os instrumentos, os saberes e as noções que 

disponho?” (Rosales, 1990, p. 52). Ou seja, os critérios de realização funcionam como 

uma orientação dos procedimentos que o aluno deve utilizar durante a realização de uma 

determinada tarefa (Lopez, 2015). Em contrapartida, os critérios de sucesso referem-se 

ao produto da aprendizagem (Monteiro & Pais, 1996), tendo por base a seguinte pergunta, 

“Como saber se a operação foi bem-feita, se apenas se olhar para o produto?” (Rosales, 

1990, p. 52) 
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  Isto significa que o docente deve sempre respeitar os caminhos que cada aluno 

percorre na aprendizagem, uma vez que enquanto seres individuais, apresentam diferentes 

características e ritmos de aprendizagem diversos (Ferreira, 2007). De facto, através desta 

avaliação criterial procede-se à recolha de informações “na intimidade da relação 

professor-aluno, ou mesmo no interior da auto-análise feita pelo aluno ou pelo professor” 

(Cortesão, 1993, p. 12), comparando o processo de aprendizagem do aluno com os 

critérios de avaliação definidos (Ferreira, 2007). As informações obtidas são cruciais para 

que o professor proceda à orientação do processo de ensino-aprendizagem, tendo em 

conta a análise realizada pelo aluno e por si próprio, ou pelos dois aquando de um 

momento de partilha de conhecimentos (Ferreira, 2007).  

 A avaliação formativa é caraterizada por assumir três funções essenciais: 

informar, dar feedback e regular o processo de ensino e de aprendizagem (Barreira, 

Boavida & Araújo, 2006; Ferreira, 2007). A função de informação consiste em informar 

os vários intervenientes do processo de ensino-aprendizagem (os encarregados de 

educação, o professor e o aluno) sobre o percurso de aprendizagem (Ferraz, 2016). Isto 

significa que ambos procuram a existência de “cooperação [e], até mesmo da 

cumplicidade de professores, alunos e pais, na construção de um processo de 

aprendizagem […].” (Cortesão, 1993, p. 12). Já o feedback consiste na informação 

proporcionada aos alunos logo após a recolha da informação pelo professor (Ferraz, 

2016). Isto significa que se o feedback dado aos alunos for realizado corretamente, vai 

permitir-lhe “monitorizar os progressos que fazem na sua aprendizagem, tornando-se 

progressivamente mais autónomos perante a mesma.” (Silva & Lopes, 2016, p. 13). Por 

fim, a função de regulação do processo de ensino e de aprendizagem pode ser vista em 

duas dimensões:  

“a) uma regulação do dispositivo pedagógico: o professor, informado dos efeitos 

do seu trabalho pedagógico, modifica a ação, ajustando as intervenções; b) uma 

regulação da actividade do aprendente: o aluno toma consciência das dificuldades 

com que se depara no seu percurso de formação a fim de reconhecer e de corrigir 

os erros” (Alves, 2004, p.143).  

Isto significa que regular o processo de ensino e de aprendizagem remete o 

docente para um ajustamento de natureza intencional da sua ação pedagógica para dar 

resposta às diferentes necessidades de aprendizagem dos diversos alunos (Ferraz, 2016).    
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 Tendo por base estas referências, Pacheco (1994) identifica três prossupostos da 

avaliação formativa: a individualização do ensino, a compensação educativa e uma 

conceção de ensino e de aprendizagem de natureza construtivista. O pressuposto da 

individualização do ensino consiste na implementação de estratégias pedagógicas 

diferenciadas, de acordo com os dados recolhidos e analisados pela avaliação formativa, 

de modo a permitir que o maior número possível de alunos atinja o sucesso educativo 

(Ferreira, 2007). Ou seja, os objetivos intermédios, as estratégias, as atividades e os 

recursos são ajustados em função das características dos alunos e dos seus percursos de 

aprendizagem. Através da individualização do ensino criam-se as condições pedagógicas 

propiciadoras para a qualidade da educação escolar e do sucesso educativo dos alunos 

(Ferreira, 2007). Por outro lado, a compensação educativa está intrinsecamente ligada ao 

ritmo de aprendizagem de cada aluno. Isto verifica-se porque este pressuposto consiste 

na implementação de programas de remediação e serviços educativos adicionais, 

dirigidos aos alunos com insucesso escolar, como são exemplos os professores de apoio 

do primeiro ciclo do ensino básico e aulas suplementares para os restantes ciclos de ensino 

(Ferreira, 2007). No entanto, para os alunos com sucesso educativo também poderiam ser 

implementados programas de enriquecimento com vista a que estes atinjam níveis mais 

altos de desenvolvimento cognitivo (Pacheco, 1994). De facto, as estratégias de avaliação 

e de intervenção pedagógica diferem entre os vários professores, no entanto, a avaliação 

formativa  

“exige uma concepção de ensino-aprendizagem orientada pelo princípio da 

construção das aprendizagens por parte dos alunos, em que o papel do 

professor é o de orientar, de proporcionar os meios pedagógicos que permitam 

aos alunos construí-las significativamente, regulando, em conjunto com os 

alunos, esse processo de aquisição, em função dos seus ritmos, dos seus 

interesses e das suas necessidades próprias.” (Ferreira, 2007, p. 80) 

 

Assim sendo, o professor tem de colocar de parte a ideia de ser apenas um 

transmissor de conteúdos, mas que gere flexivelmente os currículos e que reajusta os 

programas de acordo com as caraterísticas dos alunos. (Ferreira, 2007). 

 Em suma, a avaliação formativa é o tipo de avaliação que acompanha o progresso 

da aprendizagem dos alunos, na medida em que não se baseia apenas nas respostas certas, 

mas também nos erros alunos (Valadares & Graça, 1998). No entanto, estes erros devem 

ser “explorados no sentido de dinamizarem e facilitarem a aprendizagem dos alunos.” 

(Valadares & Graça, 1998, p. 47). Só através desta consciencialização do erro é que o 
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aluno vai colaborar na redefinição do seu percurso de aprendizagem, sempre com a ajuda 

do docente, tal como afirma Perrenoud (1999, p. 78): “aquele que se preocupa com os 

efeitos de sua ação, modifica-a para melhor atingir os seus objetivos.”.  

 

2. Etapas e estratégias da prática da avaliação formativa 
 

A prática da avaliação formativa deve ter em conta as funções de informação e de 

regulação do processo de ensino e de aprendizagem, para possibilitar que o maior número 

de alunos possível obtenha sucesso educativo, independentemente do caminho que cada 

aluno decide percorrer (Ferreira, 2007). Desta forma, a utilização de diferentes estratégias 

tem por objetivo conduzir de outra forma os alunos com dificuldades e, ainda, reforçar as 

aprendizagens que estes efetuaram com sucesso (Ferreira, 2007; Lemos, Neves, Campos, 

Conceição, & Alaiz, 1993) 

A prática da avaliação formativa é estruturada em três etapas, que culminarão na 

regulação do processo de ensino e de aprendizagem, através da individualização da ação 

pedagógica (Ferreira, 2007). Assim, para Allal (1986, p.178) estas três etapas 

sequenciam-se da seguinte forma: 

1.recolha de informações relativas aos progressos e dificuldades de 

aprendizagem sentidos pelos alunos; 

2.interpretação dessas informações numa perspetiva de referência criterial 

e, na medida do possível, diagnóstico dos factores que estão na origem das 

dificuldades de aprendizagem observadas no aluno; 

3.adaptação das atividades de ensino e de aprendizagem de acordo com a 

interpretação das informações recolhidas. 

 

As etapas mencionadas anteriormente têm como principal finalidade levar a que 

os alunos possam atingir os objetivos dos programas, através da individualização das 

ações pedagógicas dos professores (Allal, 1986). Porém, a execução destas etapas na ação 

pedagógica implica delinear um quadro conceptual que identifique: os aspetos nos quais 

a observação se vai focar e os processos que devem ser utilizados para proceder à recolha 

dessas informações; os princípios que devem estar na origem da orientação da 

interpretação dos dados recolhidos e do diagnóstico dos problemas de aprendizagem, ou 

seja, a definição dos critérios (referente) a partir dos quais é que se avaliam as 



9 
 

aprendizagens (referido); a identificação das atividades de aprendizagem adaptadas aos 

ritmos, necessidades e dificuldades dos alunos (Allal, 1986; Ferreira, 2007). 

Desta forma, o professor necessita de proceder a uma reflexão sobre as estratégias 

de ensino que está a utilizar, para que possa regular com eficácia o processo de ensino- 

aprendizagem (Ferreira, 2009). Esta regulação das aprendizagens “pressupõe a definição 

de um quadro teórico que integre os aspectos cognitivo, afectivo e social da 

aprendizagem” (Ferreira, 2007, p. 90). Tendo em conta estes aspetos, Allal (1986) 

distingue duas estratégias da avaliação formativa: a avaliação formativa pontual (de 

influência behaviorista ou neo-behaviorista) e a avaliação formativa contínua (de 

influência cognitivista). 

 A avaliação formativa pontual fundamenta-se nas perspetivas behaviorista ou neo-

behaviorista da aprendizagem e da avaliação (Allal, 1986; Ferreira, 2007). Esta estratégia 

de avaliação encontra fundamentos na pedagogia por objetivos (Barreira , Boavida, & 

Araújo, 2006). Estes objetivos são maioritariamente do domínio cognitivo, uma vez que 

“a educação escolar tem privilegiado as aprendizagens deste domínio” (Ferreira, 2007, 

p.90), acabando por centrar o ensino apenas na transmissão de conhecimentos e no 

desenvolvimento de capacidades intelectuais simples (Rodrigues & Ferreira, 2014). 

Como refere Allal (1986), a avaliação irá processar-se através do estabelecimento de 

objetivos pedagógicos definidos em termos de comportamentos que poderão ser 

observados. Por outro lado, as informações que irão ser recolhidas através deste processo 

de observação irão incidir nos resultados da aprendizagem do aluno (Allal, 1986, 

Rodrigues & Ferreira, 2014). Ou seja, pretende-se verificar se o aluno é capaz de realizar 

uma determinada, tarefa tendo por base os objetivos inicialmente definidos. Porém, a 

recolha de informações deve ser o mais objetiva possível e, para isso, o professor deve 

ter ao seu dispor um conjunto de instrumentos que lhe permitam que essa recolha de 

informação seja realizada com mais precisão e correção (Ferreira, 2007). Neste sentido, 

só os “instrumentos de controlo escrito (testes, exercícios) constituídos por itens de 

«resposta fechada» (item lacunar, item de escolha múltipla, etc.) e as grelhas de 

observação permitem um registo preciso do comportamento do aluno” (Allal, 1986, 

pp.180-181). Note-se que esta avaliação pontual tem de ser feita à totalidade da turma 

(Barreira , Boavida, & Araújo, 2006). Estes instrumentos vão permitir ao professor criar 

um perfil de resultados dos quais se depreende uma apreciação (Allal, 1986). 
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Tratando-se de uma avaliação formativa pontual, ou seja, de um tipo de avaliação 

que ocorre sempre no final do período de ensino-aprendizagem (Ferreira, 2007), as 

dificuldades encontradas pelos alunos “não são detectadas durante o processo de ensino-

aprendizagem” (Barreira , Boavida, & Araújo, 2006, p. 102), mas no final.  

Em função da análise e interpretação das informações recolhidas surge um 

diagnóstico dos problemas de aprendizagem que estão intrinsecamente relacionados com 

os objetivos que não foram atingidos pelos alunos (Ferreira, 2007; Allal, 1986). Estes 

problemas na aprendizagem podem estar relacionados, segundo Allal (1986), com o facto 

de o aluno não dominar os pré-requisitos necessários à aprendizagem em causa; com o 

tempo concedido ao aluno para se preparar não ser suficiente, uma vez que os alunos têm 

diferentes ritmos de aprendizagem; com a programação das atividades não ter sido a mais 

correta, isto porque não se definiram com rigor as tarefas que eram pretendidas para a 

aprendizagem e, desta forma, poderá estar a cair em desrespeito com a complexidade 

crescente das mesmas; e, por fim, com o feedback (reforço) fornecido pelo professor 

durante o processo de aprendizagem não ter sido suficiente, ou então não ter ocorrido no 

momento certo.  

Todavia, depois de se perceber qual a causa que está por trás da não consecução 

de determinados objetivos pedagógicos, é necessário proceder a uma adaptação das 

medidas de ensino e de aprendizagem (Barreira , Boavida, & Araújo, 2006). Estas 

medidas de adaptação são tomadas  

no sentido de levar o aluno a conseguir os objetivos não cumpridos, consistindo 

em medidas de recuperação para aqueles que não conseguiram o domínio de 

algum objetivo, devido à necessidade de mais tempo para realizar a aprendizagem 

(Ferreira, 2007, p.92).  

Como principais medidas típicas da regulação retroativa destacam-se os 

exercícios individuais, os trabalhos em grupo e as leituras individuais. Por sua vez “estas 

atividades de recuperação e de remediação vão permitir ao aluno consagrar um tempo 

suplementar de estudo e de exercício às tarefas que ainda não realizou com eficácia” 

(Allal, 1986, p.182).  

Em suma, a avaliação formativa pontual é encarada como parte integrante da 

regulação retroativa “pois só ao fim de uma etapa de ensino é que o professor regula a 

aprendizagem dos alunos” (Barreira , Boavida, & Araújo, 2006, p. 103), ou seja, só no 
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final da lecionação de uma determinada unidade de conteúdos é que o professor verifica 

quais os objetivos que foram ou não alcançados pelos alunos e, perante este diagnóstico, 

é que propõe atividades que permitam levar os alunos a ultrapassarem as suas 

dificuldades. Por conseguinte, é também importante referir que a avaliação formativa 

pontual de regulação retroativa atribui mais importância “à dimensão técnica da 

avaliação” (Barreira , Boavida, & Araújo, 2006, p. 103), uma vez que restringe o papel 

do professor perante o ato avaliativo.  

A avaliação formativa contínua fundamenta-se na perspetiva cognitivista, baseada 

na teoria de Piaget sobre o conhecimento e sobre a pedagogia pela descoberta. (Allal, 

1986; Ferreira, 2007). Nesta estratégia de avaliação formativa “o professor procura 

assegurar a integração da avaliação formativa nas actividades de ensino e de 

aprendizagem, de forma a proporcionar um diagnóstico e uma orientação individualizada 

durante a aprendizagem.” (De Ketele 1986 cit. por Barreira , Boavida, & Araújo, 2006, 

p. 103). Desta forma, a prática da avaliação formativa contínua “ocorre durante a 

realização de tarefas pelos alunos” (Ferreira, 2009, p. 148) e permite ao professor verificar 

os raciocínios e as estratégias que o aluno utiliza para obter um determinado resultado 

(Ferreira, 2007). Por sua vez, os erros que o aluno comete durante este processo serão 

objeto de análise e não de punição, na medida em que permitem verificar os raciocínios 

e as estratégias cognitivas utilizadas pelos alunos e que os conduziram ao erro (Abrecht, 

1994; Allal, 1986).  

Com a avaliação formativa contínua pretende-se recolher, analisar e interpretar 

continuamente as informações sobre o processo de aprendizagem, no sentido de orientar 

e de diagnosticar as dificuldades de aprendizagem dos alunos e, acima de tudo, a origem 

dessas dificuldades (Ferreira, 2007; Barreira , Boavida, & Araújo, 2006). No entanto, com 

esta estratégia de avaliação formativa pretende-se que o aluno se consciencialize sobre o 

seu processo de aprendizagem, fortalecendo a interação e o diálogo com o professor 

(Ferreira, 2007). Mas para isto se verificar é necessário que o docente proceda à recolha 

das informações necessárias. Segundo Allal (1986, p.183), esta pode ser realizada das 

seguintes formas:  

- entrevista com o aluno nos moldes de uma abordagem «clínica» 

inspirada nos métodos de investigação de Piaget; 

- observação do comportamento do aluno enquanto efectua uma dada 

tarefa; 



12 
 

- observação do aluno que «pensa em voz alta» enquanto realiza uma 

tarefa; 

-observação de um grupo de alunos que discutem acerca dos caminhos a 

seguir durante a realização de uma tarefa. 

 

 Porém, devido ao elevado número de alunos e à própria falta de formação do 

professor no domínio da avaliação formativa contínua, não pode estabelecer os protocolos 

como é habitual nas investigações piagetianas. (Allal, 1986; Ferreira, 2007). Porém, tem 

a necessidade de proceder à observação dos seus alunos e, consequentemente, registar 

essas observações. Para isso, recorrerá ao uso de “grelhas de observação ou listas de 

verificação, […] registos descritivos” (Ferreira, 2007, p. 94). No entanto, quando não 

consegue observar todos os alunos, tem a possibilidade de utilizar testes, fichas de 

trabalho que evidenciem os resultados utilizadas pelos alunos durante a execução de uma 

determinada tarefa (Allal, 1986).  

 Após a recolha das informações sobre o processo de aprendizagem e sobre as 

estratégias utilizadas pelos alunos, cabe ao professor analisar e refletir sobre as mesmas, 

sem nunca descurar o seu principal objetivo. Por sua vez, a análise destas informações 

tem de ser realizada tendo em conta os critérios de realização das tarefas (Ferreira, 2007). 

Ou seja, o professor deve ter bem claro os passos necessários ou os mais adequados para 

chegar a um determinado resultado. Por outro lado, Allal (1986) propõe que, para analisar 

e diagnosticar as dificuldades e as causas da aprendizagem, se comparem características 

dos alunos com as da tarefa em que estão envolvidos. 

 Segue-se a análise e a interpretação das informações recolhidas pelos professores 

e, dessa forma, o diagnóstico das dificuldades de aprendizagem, procedendo-se, depois, 

à adaptação das atividades de ensino e de aprendizagem (Ferreira, 2007;2009; Allal, 

1986). Nesta adaptação das atividades procura-se “um desfazamento ótimo entre a 

«estrutura do sujeito» (isto é, as representações e os processos já elaborados pelo aluno) 

e a «estrutura da tarefa» (ou seja, as exigências externas que implicam a elaboração de 

representações e de processos de um nível superior)” (Allal, 1986, p.187).  

 Assim, a grande finalidade da adptação pedagógica passa por ajudar o aluno a 

descobrir aspetos fundamentais da tarefa e a comprometer-se na descoberta e construção 

de uma estratégia de aprendizagem mais adequada (Ferreira, 2007). Para que este objtivo 

seja realizado com sucesso, é necessário, segundo Allal (1986), a utilização de diversos 
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meios ou métodos pedagógicos, entre os quais se destacam os trabalhos individuais (tendo 

em conta as dificuldades individuais dos alunos), as interações professor/aluno, em que 

através de um jogo de perguntas, o professor pretende reestruturar a estratégia de 

aprendizagem do aluno e trabalhos em pequenos grupos, que favorecem o contacto entre 

alunos em diferentes estádios de desenvolvimento cognitivo, fomentando a consolidação 

ou progressão nas aprendizagens. Claro está que a escolha destes meios depende da 

capacidade de o professor analisar e interpretar as informações recolhidas (Ferreira, 

2007). 

 A avaliação formativa contínua está relacionada com a regulação interativa, 

porque as atividades com as quais intervém na aprendizagem do aluno são negociadas 

com este (Barreira , Boavida, & Araújo, 2006). 

 Esta estratégia de avaliação formativa apresenta várias vantagens sobre a 

avaliação formativa pontual, uma vez que implica o aluno no processo de avaliação, 

permitindo, desta forma, relacionar as dificuldades dele com as causas específicas e gerir 

a avaliação como uma fonte de aprendizagem (Abrecht, 1994).  

  

3. A observação no processo de aprendizagem 

3.1. A observação no contexto da avaliação formativa contínua 

 
 No processo de ensino e de aprendizagem, os professores propõem aos alunos a 

realização de determinadas tarefas de aprendizagem, cuja intenção avaliativa é observar 

o modo como eles as executam. Desta forma, conseguem obter “uma grande parte da 

informação que permite ao professor compreender o modo como os seus alunos estão a 

evoluir relativamente a muito dos objetivos mais importantes do currículo é obtida 

diretamente através da observação.” (Valadares & Graça, 1998, p. 106). Por sua vez, o 

professor quando coloca em prática o processo de observação, aprende a identificar e a 

responder às necessidades de cada aluno (Pais & Monteiro, 1996). Associando a 

observação ao questionamento oral do aluno, o professor consegue explorar o 

funcionamento cognitivo do mesmo, uma vez que obtém informações sobre o percurso 

efetuado, as estratégias e os raciocínios utilizados, o que lhe permite identificar as 

dificuldades de aprendizagem, bem como as suas causas (Ferreira, 2007). 
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 De facto, a observação vai incidir sobre o processo de realização de tarefas pelos 

alunos, permitindo uma avaliação formadora (Hadji, 2001, cit. por Ferreira, 2007). No 

entanto, “o termo avaliação formadora tem vindo a ser preterido pelo de avaliação-

regulação, porque, ao ser da função da avaliação formativa a regulação do processo de 

aprendizagem, a avaliação formadora enquadra-se numa perspetiva de regulação 

desencadeada pelo próprio aluno” (Ferreira, 2007 p.111). Ou seja, a avaliação formadora 

não se traduz num instrumento de controlo, mas sim numa ferramenta de formação que o 

aluno para atingir os seus objetivos pessoais no que ao processo de aprendizagem diz 

respeito (Abrecht, 1994).   

Observar a realização das tarefas é importante, porque vai permitir ao aluno 

responsabilizar-se pela sua própria aprendizagem e, consequentemente, mobilizar os seus 

recursos cognitivos, afetivos e psicomotores, com o objetivo de dar resposta à atividade 

pretendida. Por outro lado, a execução desta tarefa, de acordo com Ferreira (2007, p.132), 

“pode levar os alunos á realização da auto-avaliação e da auto-regulação, desde que sejam 

criadas condições para as realizar”. Desta forma, o processo de observação vai estar 

intrinsecamente relacionado com o aluno e com a consciencialização do seu processo de 

aprendizagem.   

 A maioria dos professores pratica, empiricamente, a observação (Pais & Monteiro, 

1996). Contudo, esta tem de ser realizada de uma forma estruturada para permitir a 

recolha das evidências relacionadas com os critérios contidos na definição dos objetivos 

(Pais & Monteiro, 1996). Por outro lado, a observação deve ser estruturada, na medida 

em que o professor não pode observar, no mesmo momento, todas as aprendizagens em 

todos os alunos (Ferreira, 2007). Isto significa que o professor deve focar a sua atenção 

num grupo de alunos de cada vez, tendo em conta um número pequeno de critérios para 

cada aluno e decidir qual a ocasião ideal para executar a observação (Pais & Monteiro, 

1996). Porém, “o professor não pode confiar só na memória, que frequentemente falha, 

ou deforma o que concretamente aconteceu” durante o processo de observação de uma 

determinada tarefa ou acontecimento da aula (Cortesão, 1993, p. 32). Assim, o docente 

tem que registar o mais rápido possível as informações que recolheu através da 

observação. 

O processo de observação deve ser planificado pelo professor, evitando que ele se 

sinta desnorteado com a utilização desta técnica de recolha de informações (Ferreira, 

2007). Por outro lado, tal como afirmam Pais & Monteiro (1996, p.55), “a observação, 
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posta em prática, deste modo, evita a ansiedade característica que, por exemplo, os testes 

provocam quer no aluno quer no professor […] [e] possibilita a intervenção do professor 

no sentido de orientar o aluno em situações difíceis.”  

Por fim, o professor deve apropriar-se de um instrumento de registo de 

informações mais adequado à situação em causa (Ferreira, 2005; Ferreira, 2007) e, para 

isso, é necessário que estruture e planifique a observação que pretende realizar, para que 

não comprometa este processo. 

A seguir serão abordadas algumas considerações fundamentais a ter em conta, 

quando se pretende realizar uma observação profícua em termos avaliativos e que, acima 

de tudo, tenha como principal objetivo a regulação do processo de ensino e de 

aprendizagem (Ferreira, 2005). 

 

3.2. A prática da observação do processo de aprendizagem 

 
 Quando o professor pretende realizar uma observação deve ter plena noção de que 

é impossível observar todos os alunos ao mesmo tempo (Valadares & Graça, 1998). Por 

esta razão, antes de iniciar a observação, é fundamental que o professor a planifique, 

tomando decisões sobre o que vai observar, quem vai observar, como vai observar, 

quando vai realizar este processo e porque razão o está a fazer (Ferreira, 2007).  

 Segundo Valadares & Graça (1998, p.107), para se estruturar uma boa observação, 

o professor deve ter em conta os seguintes aspetos:  

 - Definir os objetivos fundamentais. 

 - Definir os alunos a observar (em número não superior a 3). 

 - Integrar a observação nas outras formas de recolher informação dos alunos e na 

tarefa que se pretende avaliar. 

 - Selecionar o critério de avaliação a utilizar. 

 - Dispor de um instrumento de registo. 

 - Ter em conta a tarefa em que os restantes alunos da turma estão envolvidos quando 

focar a atenção num grupo restrito de alunos. 

 - Ter em conta que podem surgir aspectos relevantes não previstos. 

 Tendo em conta os aspetos anteriormente mencionados, o professor começa a 

responder às questões imprescindíveis à estruturação da observação (Ferreira, 2005). Por 
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outro lado, o professor deve ter consciência que a observação pode ser um fator de 

perturbação do trabalho dos alunos, da mesma forma que alguns acontecimentos novos 

podem interferir na recolha destas informações. Porém, cabe ao docente manter os 

restantes alunos da sala ocupados com a realização de outras tarefas (Valadares & Graça). 

 Todavia, para realizar a observação, o docente deve conter consigo o instrumento 

de avaliação mais adequado ao objeto de avaliação. Para isso, ele deve construí-lo de 

forma a ser uma orientação neste processo (Ferreira, 2005). Os instrumentos que vão 

auxiliar à recolha de informação durante a observação são as listas de verificação, as 

escalas de classificação/graduação e as grelhas de observação (Ferreira, 2007). Para a 

escolha do instrumento de avaliação a ser utilizado, o docente dever ter em conta as 

caraterísticas do próprio instrumento, as suas limitações e a finalidade da avaliação 

(Ferreira, 2007). Para além dos instrumentos referidos anteriormente, o professor pode 

ainda ter consigo um diário de bordo, “que lhe permita anotar mais fielmente possível, os 

acontecimentos ou situações que surgem na aula” (Ferreira, 2007, p.132).  

 Após o registo das informações no instrumento de avaliação, cabe ao professor 

analisá-las rigorosamente para obter uma tendência comportamental e ser capaz de, ao 

mesmo tempo, ajustar as suas práticas letivas, tendo em conta as necessidades 

apresentadas pelos alunos (Ferreira, 2005; Ferreira, 2007; Pais & Monteiro, 1996). 

  

3.3. Os instrumentos de observação do processo de aprendizagem 

 
Recorrer a métodos e técnicas para avaliar o desempenho dos alunos e 

consequente análise permite adequar o processo de ensino às caraterísticas dos alunos e 

dos seus percursos individuais de aprendizagem. Segundo Ferreira (2005), a avaliação 

dos alunos não deve limitar-se ao tradicional teste ou ao questionamento oral, que apenas 

nos dão informações sobre os resultados da aprendizagem do domínio cognitivo. Assim, 

é essencial que, no processo de ensino-aprendizagem, seja integrada a observação 

planeada e estruturada, recorrendo a instrumentos de registo de dados, como as listas de 

verificação, as grelhas de observação, as escalas de graduação, o diário de bordo e o 

portefólio. 
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3.3.1 Lista de verificação 
 

A lista de verificação consiste num instrumento de recolha e de registo de 

informações sobre o processo de ensino e de aprendizagem, utilizado na observação dos 

alunos durante a realização de uma determinada tarefa (Ferreira, 2005). Desta forma, este 

instrumento de recolha de dados é entendido como um bom instrumento de avaliação, 

uma vez que permite registar os processos de aprendizagem, assim como o produto da 

mesma (Lemos, Neves, Campos, Conceição, & Alaiz, 1993). Para isso, a lista de 

verificação é composta “por um conjunto de critérios ou de itens de avaliação descritos 

em termos de comportamentos ou acções observáveis, selecionados a partir dos objetivos 

da tarefa, cuja verificação ou não vai ser registada na coluna sim ou não” (Ferreira, 2005, 

p.38). Por outro lado, é de grande importância referir que este instrumento de registo de 

dados pode ter ainda uma coluna destinada à anotação das dificuldades sentidas pelo 

aluno. Isto significa que, se porventura, o aluno que está a ser alvo da observação 

necessitar da ajuda de um colega ou até do professor, é necessário que seja descrita na 

coluna das dificuldades a dificuldade concreta que o professor observou na consecução 

do critério de avaliação (Ferreira, 2005).  

 Assim, as listas de verificação devem ser curtas, “ter cada item perfeitamente 

claro e focar apenas uma só característica ou um só comportamento” (Valadares & Graça, 

1998, p. 108) e podem ainda ser usadas pelos professores e pelos alunos (Pais & Monteiro, 

1996). São instrumentos “de grande valor formativo e formador, porque permitem aos 

alunos saber que comportamentos se espera deles, quais os comportamentos que serão 

posteriormente avaliados” (Pais & Monteiro, 1996, p. 58). Para além disto, a utilização 

deste instrumento permite avaliar “desempenhos complexos devido ao número de 

elementos que o podem constituir e também à sua natureza, permitindo inclusivamente 

ao aluno verificar os seus progressos” (Pais & Monteiro, 1996, p. 57). Contudo, este 

instrumento de avaliação não permite a recolha de informação sobre a qualidade ou a 

frequência dos aspetos que estão a ser objeto de avaliação (Valadares & Graça, 1998; 

Ferreira, 2009; Pais & Monteiro, 1996).  

A construção de uma lista de verificação pressupõe que sejam cumpridas algumas 

regras (Valadares & Graça, 1998; Ferreira, 2005; Pais & Monteiro, 1996; Lemos, 1989):  

-Reconhecimento do nome do aluno; 
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-Identificação da data em que foi realizada a observação; 

- Cada lista de verificação é construida, apenas, para uma única tarefa; 

-Deve ser curta, para não dificultar o processo de observação; 

-Os critérios de avaliação que compõe a lista, são selecionados de acordo com os 

objetivos estabelecidos para a tarefa; 

-Cada critério diz respeito a uma única característica a observar; 

-Cada critério deve ser o mais claro e objetivo possível, para não dar origem a 

mais do que uma interpretação; 

-Deve ser de fácil manuseamento (estar escrita apenas na frente da folha). 

 

3.3.2. Grelhas de observação 
 

As grelhas de observação, comparativamente às listas de verificação, permitem 

“observar a frequência de determinados comportamentos” (Lemos, 1989, p. 33) e a sua 

progressão (Pais & Monteiro, 1996). Este instrumento é utilizado no processo de 

observação dos alunos aquando da realização de uma tarefa de aprendizagem. Por isso, 

deve conter itens referentes apenas a uma tarefa (Ferreira, 2005). Tal como nas listas de 

verificação, estes itens estão descritos de acordo com os objetivos propostas para a tarefa 

(Ferreira, 2005). É um instrumento de avaliação que pode ser utilizado para observar o 

aluno ou para observar pequenos grupos de alunos, uma vez que permite captar 

discussões, pensamentos e comportamentos durante a realização de uma tarefa (Valadares 

& Graça, 1998). Mas para que o professor compreenda melhor o processo de 

aprendizagem do aluno também se torna importante que este formule algumas questões: 

“O que é que fez primeiro? Porquê? Que estratégias utilizou para resolver o problema?” 

(Valadares & Graça, 1998, p. 118).  

Construir uma grelha de observação implica o seguimento de determinadas regras: 

(Lemos, 1989; Pais & Monteiro, 1998; Valadares & Graça, 1998; Ferreira, 2005) 

-Identificação do grupo de alunos ou do aluno a observar; 

-Descrição da data de observação; 
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-Cada grelha de observação diz respeito, apenas, a uma tarefa; 

-Deve conter poucos itens de observação; 

-Os critérios de avaliação resultam dos objetivos definidos para a tarefa; 

-Cada item ou critério descreve um único comportamento ou característica a 

observar; 

-Cada critério deve ser o mais claro e objetivo possível, para não dar origem a 

mais do que uma interpretação; 

-Deve estar organizada de forma a permitir o registo das ocorrências de forma 

fácil, simples e rápida; 

-Deve permitir um registo fiel do que foi observado; 

 Efetivamente, as grelhas de observação permitem ao docente registar a frequência 

dos comportamentos dos alunos e, consequentemente, a sua progressão (Pais & Monteiro, 

1996). Todavia, a sua utilização torna-se difícil (Lemos, 1989) porque requer mais tempo 

para os registos e para a contextualização no processo de ensino e de aprendizagem 

(Ferreira, 2005).  

 

3.3.3. Escalas de Graduação 

 
 A escala de graduação também consiste num instrumento de recolha e de registo 

de dados sobre o processo e sobre os resultados da aprendizagem obtidos através da 

observação (Ferreira, 2005). Esta escala de graduação, contrariamente à lista de 

verificação, é constituída “por um conjunto de itens a observar nos quais o aluno é situado 

numa escala de graduação, que pode ser qualitativa, numérica ou numérico-descritiva” 

(Valadares & Graça, 1998). As escalas numéricas apenas usam números, não contendo, 

por isso, quaisquer descrições qualitativas, sendo que os alunos são situados em relação 

a cada item de observação num número da escala. As escalas descritivas só utilizam 

descrições qualitativas e situam o aluno num termo de graduação. As numérico-

descritivas utilizam números e descrições e situam o aluno num ponto da escala a que vai 

corresponder um termo de graduação (Valadares & Graça, 1998).  
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 Este instrumento adequa-se à avaliação formativa quando tem como objetivo 

converter esta avaliação numa avaliação sumativa, ou seja, “só deve ser usado quando há 

necessidade de atribuição de notas numa determinada escala quantitativa” (Ferreira, 2005, 

p. 42), ou seja, a utilização de escalas de graduação facilita a conversão da avaliação 

formativa na sumativa. Desta forma, Pais & Monteiro (1996) elucidam-nos da rapidez da 

avaliação realizada, recorrendo a este instrumento, a partir da observação de um 

determinado aspeto específico de um comportamento, constituindo-se uma referência que 

permite ainda a comparação de alunos em relação à mesma característica.  

“Trata-se de um instrumento que permite registar continuamente a frequência 

e a qualidade de um comportamento ou um juízo resultante da observação, 

sendo, por isso mesmo, composto por um conjunto de comportamentos que se 

quer observar e por uma escala que indica o grau ou a frequência da sua 

apresentação pelo aluno.” (Ferreira, 2005, p.42)  

 

 Por sua vez, as escalas utilizadas não devem conter muitos níveis (entre 5 a 7 

níveis) e deve-se começar por definir os níveis extremos e, seguidamente, os intermédios 

(Valadares & Graça, 1998).  

 Todavia, este tipo de instrumento de avaliação pode levar a que se cometam alguns 

erros, quando se procura, muitas vezes, avaliar aspetos menos objetivos relacionados com 

os alunos (Valadares & Graça, 1998). Desta forma, Valadares & Graça (1998, p.113) 

identificam alguns erros, que envolvem a utilização das escalas de graduação e que devem 

ser evitados:  

 -“Erros de generosidade (tendência para usar apenas a parte superior 

da escala); 

 -Erros de severidade (tendência para utilizar apenas a parte inferior da 

escala); 

 -Erros centrais (tendência para utilizar apenas a parte central da escala); 

 -Efeitos de halo (deixar que a impressão global influencie a avaliação 

de características individuais) 

 -Erros lógicos (estabelecer relações lógicas entre aspetos 

independentes).” 

  

 É importante que os professores tenham consciência dos erros que têm que evitar 

aquando da utilização das escalas de graduação. Para isso, também se torna essencial que 

eles tenham em atenção as regras que devem seguir para construir um instrumento de 

avaliação o mais correto possível: identificação do nome do aluno; descrição da data da 
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utilização da escala de graduação; os itens de avaliação são resultado dos objetivos 

estabelecidos para a tarefa; cada um desses itens deve, apenas, referir-se a um 

comportamento; os itens devem ser claros para que não haja outras interpretações sobre 

os mesmos; descrever, de forma clara, os níveis da escala, iniciando pelos extremos e 

depois pelos pontos intermédios; a escala deve ser composta por um número ímpar de 

níveis; ter em conta a possibilidade de omitir a avaliação caso não haja elementos 

suficientes (Pais & Monteiro, 1996; Valadares & Graça, 1998; Ferreira, 2005).  

 

3.3.4. Diário de bordo 
 

 O diário de bordo é outro instrumento de avaliação formativa que permite o registo 

de dados de observação. É utilizado pelo professor para registar situações, ocorrências, 

comportamentos, gestos, diálogos, manifestações de agrado ou de desagrado perante uma 

determinada tarefa ou situação observadas e que não estejam presentes nos outros 

instrumentos de avaliação utilizados (Ferreira, 2005). 

 Para além de o diário de bordo ser um “instrumento de registo de observações não 

sistematizadas” (Ferreira, 2005, p. 44) é, normalmente, utilizado para registar incidentes 

críticos, podendo estes ser entendidos como “comportamentos positivos ou negativos, 

que se revelem espontaneamente numa situação natural, permitindo evidenciar factos 

significativos” (Pais & Monteiro, 1996, p. 56) do aluno e, com o restante processo de 

aprendizagem. No entanto, este registo tem de ser efetuado o mais depressa possível, após 

o momento de observação, para que seja fiel e neutro. (Pais & Monteiro, 1996). Ao 

realizar a anotação da ocorrência, o professor deve registar ainda o nome do aluno ou dos 

alunos envolvidos na situação observada, a data da ocorrência, o registo da situação ou 

do comportamento que observou e, separadamente, a interpretação que faz deste incidente 

crítico (Ferreira, 2005).  

 A maior vantagem deste instrumento de recolha de informações é que permite que 

os professores o usem com alunos muito novos, uma vez que nestas idades são mais 

espontâneos e, ao mesmo tempo, mais desinibidos. Porém, pode ser um instrumento 

pouco objetivo e que exige a recolha de um certo número de registos antes de se poder 

refletir sobre um determinado comportamento típico do aluno (Pais & Monteiro, 1996). 
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 As informações registadas pelos professores são analisadas e objeto de 

reflexão, para que tente compreender os comportamentos e as implicações que eles 

têm no processo de aprendizagem e, ao mesmo tempo, encontrar estratégias para 

combater estes comportamentos, regulando, desta forma, o processo de aprendizagem 

(Ferreira, 2005). 
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4.  A avaliação formativa no contexto normativo da 

avaliação das aprendizagens para o Ensino Básico 
 

 A avaliação das aprendizagens no Ensino Básico encontra-se regulamentada pelo 

Despacho-Normativo n.º 1-F/2016. Este despacho-normativo tem como principal 

objetivo redefinir os princípios da avaliação das aprendizagens, atribuindo à dimensão 

formativa da avaliação uma notória importância com a finalidade de melhorar o processo 

de ensino e de aprendizagem e de promover o sucesso escolar dos alunos (Despacho-

Normativo nº 1-F/2016, Preâmbulo).  Assim, avaliar as aprendizagens dos alunos do 

ensino básico tem como principal finalidade a melhoria das mesmas e, para isso, é 

necessário que a avaliação contínua (formativa) seja a principal modalidade da avaliação 

interna e que, simultaneamente, exista uma complementaridade entre a avaliação interna 

e a avaliação externa, que é obtida através dos dados gerados pelos instrumentos 

característicos da avaliação externa dos alunos (Despacho-Normativo nº 1-F/2016, 

Preâmbulo).  

 De facto, no artigo 3.º ponto 3 do normativo em análise, a avaliação tem uma 

vertente contínua e sistemática, de modo a fornecer informações aos vários intervenientes 

sobre o trabalho desenvolvido com vista a melhorar e adequar o próprio processo de 

ensino e de aprendizagem. Ou seja, tal informação diz respeito à modalidade de avaliação 

formativa que, tal como refere Ferreira (2005, p.9), “constitui uma avaliação que procura 

a recolha de informações sobre o processo de aprendizagem mas também de ensino com 

vista a uma intervenção adequada, porque diferenciada, às características do aluno e do 

seu processo de aprendizagem.”. Assim, a avaliação formativa deve ser integrada no 

processo de ensino-aprendizagem com vista a diagnosticar e a intervir, atempadamente, 

nas dificuldades dos alunos, promovendo o seu sucesso escolar (Ferreira, 2007).  

 No entanto, para que o processo de avaliação seja realizado de uma forma eficaz, 

é importante que várias entidades intervenham neste mesmo processo. Desta forma, o 

artigo 5.º do Despacho Normativo em análise refere as entidades que devem intervir no 

processo de avaliação que passo a citar: “a)professores; b) aluno; c) conselho de docentes, 

no 1.º ciclo, ou o conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos; d) diretor; e) conselho 

pedagógico; f) encarregado de educação; g) docente de educação especial e outros 

profissionais que acompanhem o desenvolvimento do processo educativo do aluno; h) 

serviços ou organismos do Ministério da Educação”. Neste sentido, Lemos, Neves, 
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Campos, Conceição & Alaíz (1993), referem que o professor é quem tem maior 

responsabilidade nesta modalidade de avaliação, mas para que esta seja mais correta e 

eficaz, é importante que existam outros intervenientes, tais como os encarregados de 

educação, os próprios alunos, outros professores detentores de outras àreas curriculares 

e, até, os órgãos de orientação e apoio educativo (Lemos, Neves, Campos, Conceição, & 

Alaiz, 1993) Todos os intervenientes no processo educativo mencionados devem 

trabalhar em equipa para criarem as condições pedagógicas necessárias para o sucesso 

escolar dos alunos no respeito pelas suas diferentes necessidades. Por conseguinte, o 

artigo 6.º ponto 1 (Despacho-Normativo n.º1-F/2016) refere que “a avaliação, na sua 

vertente central de promoção das aprendizagens, envolve os interveninetes referidos no 

artigo anterior, cabendo-lhes, na medida do seu contributo específico, uma participação 

ativa e responsável no desenvolvimento de um percurso educativo de qualidade.” De 

facto, o docente tem uma crescida responsabilidade em adotar medidas pedagógicas que 

visem contribuir para a melhoria das aprendizagens e que, ao mesmo tempo, forneça aos 

encarregados de educação e aos prórpios alunos informações que lhes permitam 

identificar o ponto de situação na aprendizagem e, por fim, reajustar as práticas educativas 

às necessidades apresentadas pelos alunos. Neste sentido, Perrenoud (cit. por Pais & 

Monteiro, 1996) adverte para a importância da mudança das práticas de ensino através da 

própria transformação do ensino, da gestão da turma em função da atenção redobrada aos 

alunos que apresentam dificuldades. 

 Por conseguinte, de acordo com o artigo 11.º ponto 1 do Despacho-Normativo n.º 

1-F/2016, “a avaliação formativa enquanto principal modalidade de avaliação integra o 

processo de ensino e de aprendizagem fundamentando o seu desenvolvimento”. Isto 

significa que a avaliação formativa irá ser o principal impulsionador para que haja uma 

melhoria significativa das aprendizagens. Efetivamente, a avaliação formativa tem de 

estar integrada no processo de ensino e aprendizagem, tornando os alunos os atores 

principais da própria aquisição das diversas aprendizagens que têm que realizar (Ferreira, 

2007; Valadares & Graça, 1998). Por sua vez, o artigo 11.º ponto 2, alínea a, adverte para 

“ a regulação do ensino e das aprendizagens, através da recolha de informação que 

permita conhecer a forma como se ensina e como se aprende, fundamentando a adoção e 

o ajustamento de medidas e estratégias pedagógicas” (Despacho Normativo n.º1-F/2016). 

Assim, a regulação do ensino e das aprendizagens é um dos procedimentos que os 

docentes devem adotar e privilegiar nesta modalidade de avaliação. Com isto, o professor 
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deve recolher informações que lhe permitam coenhecer a forma como está a ensinar, a 

forma como os alunos estão a aprender para assim, ser capaz de ajustar as suas práticas 

às necessidades dos alunos que tem na sua sala de aula. Da mesma forma, Abrecht (1994, 

p. 35) refere que “a avaliação formativa foi pensada como um instrumento, por assim 

dizer, com múltiplos usos, destinado a ser útil tanto a quem aprende como a quem ensina, 

podendo servir quer para fazer o ponto de situação, quer para encontrar meios de combater 

falhas e resolver problemas”. Por outro lado, a avaliação formativa, de acordo com o 

artigo 11.º ponto 2, alínea b, privilegia “o caractér contínuo e sistemático dos processos 

avaliativos e a sua adaptação aos contextos em que ocorrem.” (Despacho Normativo n.º1-

F/2016). Isto significa que a avaliação formativa assegura que os processos avaliativos se 

vão adequando às caraterísticas dos alunos, procurando que haja a adaptação das práticas 

de ensino às diferenças individuais dos alunos (Pais & Monteiro, 1996). Por fim, o último 

procedimento a ter em conta na modalidade da avaliação formativa e que vem 

regulamentado no artigo 11.º ponto 2 alínea c, refere-se “a diversidade de formas de 

recolha de informação, através da utilização de diversas técnicas e instrumentos de 

avaliação, adequando-se às finalidades que lhes presidem.” (Despacho Normativo n.º1-

F/2016). Ou seja, o professor deve ter em consideração que, por vezes, a escolha do 

instrumento ou técnica de avaliação depende do que ele pretende avaliar, sendo que, há 

instrumentos e técnicas mais adequadas do que outras a essa intenção. 

 Efetivamente, com a análise deste despacho normativo é possível entender a 

importância que a avaliação formativa tem no processo de avaliação das aprendizagens 

dos alunos. Esta modalidade de avaliação, quando executada corretamente, vai ajudar o 

aluno a aprender e o professor a ensinar (Perrenoud, 1993).  Ensina o aluno, na medida 

em que ao permitir que este seja parte integrante do processo de ensino e de 

aprendizagem, o dota da capacidade de reflexão crítica sobre o seu trabalho, assim como, 

o ajuda a perceber que os erros existem para que o seu desenvolvimento se processe de 

uma forma mais coesa. Ao professor, leva-o a refletir  sobre as estratégias e atividades de 

ensino que utiliza e, consequetemente a procurar novas estratégias de ensino, a motivar 

os alunos, a estarem mais presentes no processo de ensino e de aprendizagem, tornando-

o o guia na viagem dos conhecimentos. 
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Parte II – A prática da observação dos processos de 

aprendizagem 

1.  Caracterização dos contextos de prática de ensino 

supervisionada 

 
1.1  Caracterização dos meios sociogeográficos das instituições 

escolares 
 

A instituição de ensino na qual cumpri a prática de ensino supervisionada designa-se 

Escola Básica do 1.º Ciclo, Vila Real n. º3, pertencente ao Agrupamento de Escolas Diogo 

Cão (AEDC), estando situada na rua do Corgo, na cidade de Vila Real. 

A área geográfica onde este agrupamento de escolas está inserido é rica em património 

histórico e cultural, encontrando-se a uma distância muito reduzida desta instituição 

escolar. Assim, no espaço envolvente da Escola Básica podemos observar dois 

monumentos romanos, sendo eles a Ponte de Santa Margarida e a Capela de S. Lázaro. 

Por outro lado, a escassos metros da escola estão localizados dois parques naturais: o 

Parque Corgo e o Parque Florestal. No entanto, esta cidade oferece uma panóplia de 

instituições culturais das quais a escola pode usufruir: a Biblioteca Municipal, a 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, os Museus de Numismática, de Vila 

Velha e do Som e da Imagem e de Geologia. Destacam-se ainda, algumas atrações como 

o Teatro Municipal, a Casa-Museu do Palácio de Mateus, o Centro de Ciência Viva, o 

Grémio Literário e o Arquivo Municipal. Assim, estes espaços facultam à instituição 

escolar uma panóplia de atividades dinâmicas e diferenciadas para promover a 

aprendizagens significativas de novos conteúdos para os alunos.  

1.2  Caracterização do contexto do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

1.2.1 Caracterização da instituição 

 
Como mencionado anteriormente, a escola que está a ser alvo de análise integra o 

AEDC e designa-se por Escola Básica do 1.º Ciclo, Vila Real n.º 3.  

O edifício em que a escola está inserida é constituído por diversas divisões essenciais 

a qualquer instituição educativa que permitem um maior desenvolvimento e autonomia 

das crianças, sendo elas: duas salas do ensino pré-escolar, quatro salas do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico, um polivalente comum, um refeitório comum, um recreio comum, uma 
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sala de arrumações, uma sala multiusos, uma sala de professores, duas casas-de-banho 

para raparigas, duas casas-de-banho para rapazes e duas casas-de-banho para adultos. 

Como se pode verificar, esta é uma escola que apresenta boas condições laborais quer 

para os docentes, quer para alunos ou técnicos operacionais. Todas as salas de aulas 

possuem boas infraestruturas e o espaço exterior oferece condições excelentes para o 

divertimento dos alunos contendo um parque infantil, um espaço coberto com alguns 

jogos tradicionais, dos quais se destacam “o jogo da macaca” e um campo sintético com 

cobertura e vedação.  

Por outro lado, e enquanto escola membro de um Agrupamento, a sua participação 

em vários projetos tem sido notória, nos quais se destacam o Projeto Eco- Escolas, o 

Projeto Rios, Fundação Ilídio Pinho e o Projeto Voz Populi.  

A escola constitui um espaço atraente e tem um ambiente bastante acolhedor, o que 

proporciona bons momentos de aprendizagem. 

 

1.2.2 Caracterização da turma 

 
A minha prática de ensino supervisionada foi realizada numa turma de 3.º ano de 

escolaridade. Era uma turma mista e que integrava 26 alunos. Todos os alunos tinham 

características distintas, que acabam por moldar os seus comportamentos e atitudes. Por 

isso, os alunos apresentavam ritmos de aprendizagens diferentes e, por vezes, nem todas 

as estratégias que eram usadas para a lecionação dos conteúdos se adequavam ao processo 

de ensino-aprendizagem. 

Nesta turma, a metodologia de trabalho afastava-se do ensino tradicional, uma vez 

que era promotora da capacidade de raciocínio e de discussão dos conteúdos pelos alunos. 

Assim, esta metodologia de trabalho aproximava-se do Modelo Pedagógico do 

Movimento da Escola Moderna, que defende que os alunos têm um papel bastante ativo 

na própria aprendizagem e, consequentemente, obtêm resultados mais satisfatórios e 

duradouros. Desta forma, a professora e a turma trabalhavam em função de alguns 

princípios elementares deste movimento. No entanto, foi possível verificar que os alunos 

demonstravam um grande à vontade em expor as suas ideias e raciocínios, bem como 

uma grande capacidade de reflexão crítica, propiciada por este modelo de ensino. Além 

disso, os alunos usavam um instrumento de trabalho denominado Plano Individual de 



28 
 

Trabalho (PIT). Este PIT funcionava como um compromisso dos alunos, em que eles 

escreviam no Plano de atividades o que se comprometiam a realizar durante duas 

semanas, sensivelmente. À medida que iam realizando as atividades, assinalavam-nas e, 

no final, avaliavam o seu trabalho. Durante o ano letivo e durante o tempo de prática de 

ensino supervisionada, foram vários os PIT que os alunos desenvolveram. Esta forma de 

trabalho tinha como principal objetivo analisar crítica e individualmente o trabalho 

efetuado pelos alunos. Porém, era um instrumento em que os alunos conseguiam realizar 

uma autoavaliação, porque tomavam consciência das suas fragilidades e dos conteúdos 

que não estavam a aprender tão bem. Não sendo o foco a metodologia de trabalho, decidi 

apenas, apresentar alguns factos importantes para que, mais à frente, seja possível 

compreender a reflexão realizada sobre a turma da minha prática de ensino 

supervisionada. 

Ao longo dos meses em que tive o privilégio de integrar esta turma, foi possível 

vivenciar momentos e experiências que me permitiram retirar algumas conclusões acerca 

dos alunos que a integravam. Assim, foi possível apontar a heterogeneidade de 

aprendizagens desta turma, em que existiam alunos muito bons, alunos medianos e alunos 

com algumas dificuldades de aprendizagens. Um dos alunos era disléxico e outros alunos 

trocavam algumas consoantes (por exemplo: d por f). Ao nível sócio afetivo, as diferenças 

entre os alunos eram acentuadas. Este facto era visível nas trocas de diálogo e na forma 

como alguns alunos se relacionavam com os colegas e comigo própria enquanto 

estagiária. Existiam alunos cujo suporte familiar era bom, ou seja, o ambiente familiar era 

bastante bom, na medida em que os alunos tinham um acompanhamento escolar assíduo 

por parte dos pais e dos familiares mais próximos. Por sua vez, estes familiares tentavam 

estar sempre presentes em todos os momentos e festividades escolares. Por sua vez, 

existiam outros alunos que tinham um acompanhamento das atividades escolares pelos 

familiares mais próximos, mais débil. Por outro lado, dois alunos viviam em bairros 

sociais. Além destes, existia um aluno que integrou a turma apenas no ano letivo do 

estágio (2017/2018) e cuja integração não estava a ser fácil devido à falta de comunicação 

com os colegas. De facto, este aluno não era detentor de uma personalidade fácil, dado 

que colocava tudo em causa e, inclusive, em algumas situações, revelava má educação. 

Por último, existia um aluno que integrava a turma desde o 1.º ano de escolaridade mas 

por razões do foro psicológico ou familiares não preservava uma relação de proximidade 

com os colegas. Este aluno, durante as atividades letivas, demonstrava dificuldades de 
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comunicação com a professora titular e com as estagiárias, acabando por não cooperar 

nos diálogos e discussões alargadas ao grande grupo. No entanto, sempre que necessitava 

de dialogar demonstrava um bom carácter.   

No que diz respeito ao domínio económico, alguns alunos apresentavam carências 

económicas devido a fatores como a destruturação das famílias, ao desemprego dos pais 

e o número de irmãos. No entanto, a grande maioria dos alunos deslocavam-se para a 

escola utilizando como meio de transporte o carro.  

De facto, quando era necessário analisar esta turma a nível comportamental e 

disciplinar, pode afirmar-se que eram alunos que já estavam habituados desde o 1.º ano 

de escolaridade a ter uma grande envolvência no processo de ensino-aprendizagem, o que 

fez com que eles apresentassem um comportamento exemplar. Efetivamente, isto podia 

ser visível em qualquer aula lecionada e até quando era necessária a saída para espaços 

diferentes em que os alunos rapidamente adequavam os seus comportamentos e atitudes 

ao contexto exigido. Além disso, sempre que tinham a necessidade de se levantar para 

realizarem alguma tarefa, dispunham a cadeira corretamente e arrumavam a mesa de 

trabalho. No entanto, durante as atividades letivas, mesmo naquelas à qual eu tive a 

responsabilidade de lecionar, todos os alunos eram responsáveis pelo desempenho de 

alguma tarefa, como por exemplo, a distribuição dos manuais escolares, a escrita do plano 

diário, a distribuição de leite, entre outras. Com isto, os alunos tornaram-se conscientes 

de que se falharem estariam a prejudicar os seus colegas e o próprio funcionamento da 

aula, uma vez que para realizarem as tarefas, os alunos tinham de ter noção do momento 

certo em que a deviam desempenhar. Porém, só com alunos disciplinados é que é possível 

realizar estas tarefas, uma vez que a sala pode ficar transformada num caos.  

Devido a estas circunstâncias, foi possível desenvolver e consciencializar os alunos 

para se tornarem cidadãos mais críticos e respeitadores. Porém, estamos a falar de 

crianças cujas idades rondavam os oito anos e, por vezes, não cumpriam totalmente as 

tarefas que lhes estavam atribuídas. No entanto, elas próprias refletiam sobre os seus 

erros, pediam desculpa aos colegas e aceitavam o erro como uma aprendizagem e alvo de 

melhoria na tarefa seguinte. Ou seja, estas crianças estavam a crescer intelectualmente.  
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2. Caracterização do contexto do 2.º Ciclo do Ensino Básico. 
 

A minha prática de ensino supervisionada realizada no 2.º Ciclo do Ensino Básico foi 

realizada em duas escolas de agrupamentos diferentes: Agrupamento de Escolas Diogo 

Cão (relativamente à disciplina de Português) e no Agrupamento de Escolas Morgado de 

Mateus (relativamente à disciplina de História e Geografia de Portugal). 

Torna-se importante fazer uma caracterização destas instituições e das próprias 

turmas, separadamente. Porém, ambos os agrupamentos estavam situados na cidade de 

Vila Real.  

 

2.1. Caracterização das instituições escolares: 

2.1.1. Da turma de Português 
 

Como referido anteriormente, a instituição educativa foi a Escola Básica 2,3 Diogo 

Cão, escola esta que é a sede do Agrupamento de Escolas Diogo Cão. 

A Escola era constituída por um bloco central onde se encontravam os Serviços de 

Administração Escolar e o ginásio; quatro blocos com salas de aulas, sendo que no bloco 

número dois funcionava um laboratório de matemática e no bloco número quatro um 

laboratório de Física e Química; um bloco destinado às salas de Educação Musical e dois 

blocos pré-fabricados, em que um deles tinha duas salas de aulas e o outro era usado para 

a lecionação de aulas de um curso de Educação e Formação. Por outro lado, esta escola 

utilizava um Pavilhão Gimnodesportivo para a prática de modalidades desportivas de 

ambiente coberto. Estas instalações foram cedidas pelo Instituto Nacional do Desporto 

acordado com o Ministério da Educação. Para além disto, esta escola era rica em espaços 

verdes e trajetos cobertos por onde os alunos podiam circular. Por fim, apresentava um 

campo de jogos e alguns espaços de recreio. 

Inicialmente, a escola sede foi construída para acolher 650 alunos do 2.º ciclo do 

Ensino Básico e no ano de estágio acolhia 713 alunos dos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico, 

em regime diurno. Por outro lado, também tinha 219 alunos em regime diurno e noturno 

em cursos de educação e formação para adultos. 
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Efetivamente, verificava-se que a escola acaba por apresentar mais alunos do que 

aqueles que seriam esperados para as infraestruturas disponibilizadas. Contudo, esta falta 

de espaço na escola sede, levava a que o próprio agrupamento não se disponibilizasse 

espaços para planificar atividades conjuntas e articuladas para todos os alunos, uma vez 

que este Agrupamento era constituído por 2750 alunos (dos vários ciclos de ensino). 

Esta escola, para além de apresentar todas as características anteriormente 

mencionadas, está inserida em diversos projetos, dos quais se destacavam o projeto Eco-

Escolas e o Programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (Teip). 

 

2.1.2 Da turma de História e Geografia de Portugal 
 

Como referido anteriormente, a instituição educativa era a Escola Básica 2,3 

Monsenhor Jerónimo Amaral integrada no Agrupamento de Escolas Morgado Mateus.  

Esta instituição escolar era constituída por cinco pavilhões: A, B, C, D e o pavilhão 

gimnodesportivo. No pavilhão A estavam localizados os principais serviços da escola: 

sala dos professores e a sala dos diretores de turma; a reprografia; o gabinete do 

coordenador da instituição; a sala multiusos; o auditório e a biblioteca. Já o pavilhão B 

era constituído por 12 salas de aulas, das quais se destacavam a sala de educação visual, 

a de educação tecnológica e o laboratório de físico-química. O bloco C era um pouco 

mais pequeno, sendo constituído apenas por oito salas de aula destinadas à lecionação das 

várias disciplinas. No pavilhão D pudemos encontrar o bar da escola, uma sala de 

arrumos, o refeitório e ainda uma sala de apoio para os alunos com necessidades 

educativas especiais (NEE), um gabinete do chefe do pessoal auxiliar e o gabinete de 

serviço de orientação e Psicologia. Por fim, o pavilhão gimnodesportivo era constituído 

por dois balneários, um do sexo masculino e o outro do sexo feminino, uma sala para a 

prática de educação física e, ainda, dispunha de um campo de basquetebol e de futebol, 

no espaço exterior ao pavilhão. De referir ainda que em todos os pavilhões se 

encontravam casas de banho para ambos os sexos. 

Esta instituição escolar apresentava boas condições para a prática letiva e para a 

aprendizagem eficaz dos alunos. Por outro lado, era detentora de um espaço exterior 

bastante agradável e acolhedor. 
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2.2. Caracterização das turmas: 

2.2.1. Da turma de Português 

 

A turma na qual desenvolvi a minha Prática de Ensino Supervisionada era uma turma 

mista do 6.º ano de escolaridade, constituída por 20 alunos, dos quais dois alunos 

apresentavam Necessidades Educativas Especiais.  

Daquilo que me foi possível observar durante todo o tempo que passei com estes 

alunos, os alunos tinham um comportamento razoável e um aproveitamento escolar 

satisfatório, comparativamente a outras turmas às quais tivemos a oportunidade de poder 

realizar algumas observações das práticas de ensino da professora cooperante. 

 No que à constituição da turma diz respeito, os dois alunos com Necessidades 

Educativas Especiais, apesar de apresentarem a mesma disfunção neurológica- dislexia- 

tinham ritmos de trabalho totalmente diferentes. Note-se que estes dois alunos 

precisavam, sem dúvida alguma, de um acompanhamento individualizado em todas as 

aulas e, no fundo, só o tiveram quando as estagiárias integraram a turma. Caso contrário, 

a professora cooperante só contava com o apoio de uma professora num dos blocos de 

noventa minutos. Essa professora responsabilizava-se, nessa aula, por dar um 

acompanhamento individual a esses dois alunos. Se um dos alunos, aquando do incentivo 

da estagiária ou da professora, foi tentando realizar as tarefas com alguma autonomia, 

para o outro era necessário estar sempre a insistir para que as realizasse e, não estivesse 

apenas à espera que as atividades se realizassem no quadro. Por outro lado, um destes 

alunos era acompanhado por uma explicadora, fora do horário escolar, e, por isso, sempre 

que existem trabalhos de casa, este afirmava que os tinha realizado na explicação, embora 

referindo que sempre os tentava fazer de forma autónoma. Sendo assim, estes eram os 

casos que, ao nível de conhecimentos, requeriam mais atenção por parte da docente. 

 Relativamente à restante turma, posso afirmar que possuía poucos hábitos de 

leitura. Facto este comprovado aquando da lecionação das obras de leitura obrigatória 

para este ano de escolaridade. Os alunos não realizaram uma leitura prévia das obras e 

também não as adquiriram. Para analisarem as obras, era necessário a professora 

cooperante requisitar, na biblioteca da escola, os exemplares disponíveis (que eram 

insuficientes) para que os alunos pudessem acompanhar a análise da obra. Por outro lado, 
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e de certa forma, uma consequência da falta de hábitos de leitura, eram as dificuldades na 

redação de texto.  Só através de algumas atividades realizadas foi possível verificar que 

estes possuíam um vocabulário muito pobre, apresentavam algumas dificuldades ao nível 

da clareza na expressão escrita das suas ideias e, até no desenvolvimento dos seus textos 

com sentido.  

 Contudo, a maioria dos alunos era de origens familiares humildes e, por isso, 

demonstravam uma afetividade por quem estava inserido nos mesmo contextos do que 

eles. Porém, alguns alunos ainda demonstraram ter algumas atitudes imaturas, 

essencialmente, acusando os colegas. Por conseguinte, alguns dos alunos encaravam os 

acontecimentos de sala de aula com leveza, que se traduzia na irresponsabilidade do 

incumprimento das tarefas que lhes eram pedidas. Mas nem tudo podia ser encarado de 

forma negativa, porque, ao longo destes três meses, conseguimos ver alunos a crescer de 

uma forma surpreendente ao nível das atitudes e valores, destacando-se o aumento da 

responsabilidade.  

 Em suma, nesta turma destacava-se pelo comportamento que apresentava e, pela 

recetividade a qualquer atividade que lhe era proposta. Ou seja, enquanto estagiária e 

observadora, verifiquei que estes alunos não mostravam resistência a novas estratégias 

que as docentes pretendiam executar. Assim, acabava por ser uma turma com quem se 

trabalhava com alguma facilidade. 

 

2.2.2. Da turma de História e Geografia de Portugal 
 

A turma na qual desenvolvi a minha Prática de Ensino Supervisionada era uma turma 

mista do 6.º ano de escolaridade, constituída por 25 alunos.  

De acordo com o que consegui observar durante esta experiência de estágio com esta 

turma, posso afirmar que era uma turma com um comportamento bastante satisfatório e 

com resultados escolares muito positivos.  

No que à constituição da turma diz respeito, não existia nenhum aluno sinalizado ou 

com Necessidades Educativas Especiais. No entanto, tinha uma aluna que passou a residir 

em Portugal (anteriormente residia na Suíça). Esta aluna apresentava diversas 

dificuldades quer ao nível da interpretação, quer ao nível da oralidade e da escrita. Porém, 
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acabou por ser uma aluna que se foi esforçando para realizar as atividades propostas. Por 

outro lado, três alunos demonstraram ter algumas dificuldades na aquisição dos conteúdos 

lecionados por distração e por falta de estudo. Estes alunos queriam passar despercebidos 

durante o decorrer das aulas, ou seja, nunca participavam nos diálogos e, quando lhes era 

solicitada a participação, eles afirmavam que não sabiam responder ou, então, 

permaneciam em silêncio. Sobre os restantes alunos posso dizer que, a maioria, eram bons 

alunos, não possuiam quaisquer dificuldades na compreensão dos conteúdos de história 

abordados nas aulas. Desta forma, acabaram por ser alunos bastante participativos e, 

simultaneamente, interessados em colocar questões pertinentes. De facto, notou-se que 

estes alunos possuiam uma grande bagagem de informação acerca de conteúdos históricos 

importantes para o nosso país, dado que muitos encarregados de educação viveram em 

períodos da História muito importantes e, desta forma, os pais acabavam por passar os 

seus conhecimentos e as suas vivências para os filhos.  

Efetivamente, o interesse destes alunos pelas aulas de história foi notório, porque, em 

alguns dos casos, os encarregados de educação já tinham estudos superiores. Por outro 

lado, alguns dos alunos afirmavam que gostavam de aprender sobre o passado de Portugal 

e por isso a disciplina de História e Geografia de Portugal lhes dizia muito.  

Durante as semanas de observação e de responsabilização não assisti a nenhum 

conflito gerado pela turma. No entanto, tive a possibilidade de conhecer os alunos fora 

do contexto de sala de aula, através da realização de uma visita de estudo de dois dias, o 

que me fez perceber de que forma é que eles se relacionavam com os seus pares. Quanto 

a esse aspeto, alguns alunos acabaram por ter mais dificuldades no processo de 

socialização e, por isso, ficavam num mundo à parte dos restantes colegas. Apesar disto, 

era uma turma que se adaptava facilmente aos contextos, apresentando um 

comportamento adequado em novas situações.  

Para concluir, esta turma era uma turma que facilmente recebia pessoas novas para 

colaborar nas suas aulas, aceitando todas as propostas de atividades que foram realizadas. 

Ou seja, enquanto estagiária e observadora, os alunos não mostraram resistência à minha 

presença nem às atividades que eram propostas, tendo sempre um comportamento bom e 

mostrando-se sempre motivados e participativos. 
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3 – A observação do processo de aprendizagem no contexto da 

prática de ensino supervisionada 
  

 Devido à importância da técnica da observação na prática da avaliação formativa, 

na minha prática de ensino supervisionada essa técnica assumiu uma particular 

relevância. Mas, para que fosse profícua, tive que proceder à criação e clarificação de 

alguns aspetos importantes sobre esta técnica na prática da avaliação dos processos de 

aprendizagem dos alunos. Primeiro, tive que construir uma planificação para que a 

orientação sobre o processo de ensino e aprendizagem fosse eficaz. Por outro lado, 

aquando da construção dessa planificação, era necessário ter uma consciência bastante 

apurada para os objetivos e para os conteúdos que eu pretendia que os alunos 

aprendessem. Em seguida, tive que decidir a modalidade de avaliação a que atribuiria 

maior importância, tendo recaído sobre a avaliação formativa e, mais especificamente, 

sobre a observação dos alunos durante a realização de tarefas de aprendizagem.  

 Efetivamente, nada pode substituir a observação dos alunos durante a realização 

dos seus trabalhos ou das tarefas propostas quando o grande objetivo é conhecer as 

competências dos alunos (Perrenoud, 2000). Com vista a tornar o processo de avaliação 

mais eficiente, o professor deve fazer o uso de todos os recursos que tiver ao seu alcance 

para obter o maior número de informações possíveis sobre o comportamento e o próprio 

rendimento escolar dos alunos. Desta forma, a observação, segundo Perrenoud (2000), 

assume uma função formativa, ou seja, auxilia o aluno a melhorar a aprendizagem, 

identificando os conhecimentos que ele conseguiu adquirir com sucesso; a reconhecer os 

conhecimentos que não foram apreendidos de uma forma correta; consciencializar o 

aluno e o professor acerca do raciocínio do primeiro; verificar expectativas futuras e até 

prever dificuldades futuras. De uma forma mais simples, a observação é uma das técnicas 

que o professor dispõe para melhor conhecer as aprendizagens que o aluno está a fazer, 

as suas dificuldades e o seu desempenho nas tarefas propostas (Haydt, 1992). Por sua vez, 

com a técnica de observação, quando realizada de uma forma direta, as informações que 

se estão a recolher devem ser registadas em instrumentos de avaliação. Por outro lado, 

“não convém utilizar apenas um instrumento de avaliação” (Haydt, 1992).  

 Todavia, ao longo deste capítulo vai ser possível verificar que durante a minha 

prática de observação dos processos de aprendizagem dos alunos das turmas, os 

instrumentos de avaliação utilizados foram as listas de verificação e as escalas de 
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graduação. As primeiras mais utilizadas no contexto do 1.º Ciclo do Ensino Básico e as 

segundas mais usadas no 2.º Ciclo do Ensino Básico. De entre todos os instrumentos de 

avaliação, optei pelo uso dos que já referi, porque como a prática de ensino 

supervisionada foi de curta duração, estes permitiram-me avaliar os alunos tendo em 

conta alguns critérios. Por outro lado, ao colocar em prática a observação direta, fui 

selecionando os alunos de acordo com a consecução dos objetivos da planificação. Ou 

seja, os alunos foram selecionados tendo em conta os objetivos que eu tinha definidos 

para a situação em causa. Por outro lado, tomei especial cuidado e, no pouco tempo que 

tive, tentei avaliar todos os alunos, uma vez que não é totalmente correto «concentrar a 

observação nos alunos considerados “indisciplinados” ou que manifestam problemas de 

aprendizagem, […] esquecendo de observar mais detalhadamente os alunos “quietinhos” 

e calados, ou aqueles que aprendem com facilidade e rapidez» (Haydt, 1992, p. 125). Por 

outro lado, ao longo da descrição dos instrumentos de avaliação vai ser visível a não 

distinção dos alunos do sexo masculino e do sexo feminino. Não procedi a esta distinção 

para que não caísse no erro de identificar algum aluno ou aluna e, colocar em causa a 

ética profissional.  

 Por outro lado, durante a minha prática de ensino supervisionada também tive em 

conta a referência à prática da avaliação formativa pontual. Esta prática está explícita nas 

planificações realizadas e foi feita através da utilização de fichas de trabalho, de pequenos 

exercícios que constam nas mesmas, em exercícios dos manuais adotados e, até com a 

utilização de um quiz na aplicação digital kahoot. Para além de muitas das vezes utilizar 

os instrumentos de avaliação característicos da prática da observação, tentei aliar 

procedimentos da avaliação pontual para assim ter uma avaliação mais completa dos 

desempenhos dos alunos. Até porque, quanto mais forem os dados recolhidos, aliando os 

vários tipos de avaliação, mais correta será a avaliação dos alunos e melhor será a nossa 

atuação enquanto docentes para fazer face às dificuldades que surgirem no percurso 

escolar deles. Contudo, em alguns dos casos foram utilizadas listas de verificação e 

escalas de graduação para verificar o processo de aquisição de conhecimentos por parte 

dos alunos.  

 Por fim, é importante referir que este capítulo vai conter uma breve reflexão acerca 

dos instrumentos de avaliação utilizados para registar as observações realizadas, de 

acordo com o nível de ensino. Ou seja, primeiro irei mencionar os instrumentos de 

avaliação utilizados no 1.º Ciclo do Ensino Básico e, em seguida, os instrumentos 
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utilizados na avaliação dos alunos do 2.º Ciclo do Ensino Básico nas disciplinas de 

História e Geografia de Portugal e de Português.  

3.1. Os instrumentos de observação utilizados no 1.º Ciclo do 

Ensino Básico 
 

3.1.1 Lista de verificação – Participação no diálogo 

 

Nome: _____________________________________________________________ 

Data: ________________ 

 Sim Não Tem dificuldades 

Respeita a opinião dos colegas.    

Aguarda pela sua vez para falar.    

Coloca questões pertinentes sobre o 

tema. 
   

Argumenta a sua discordância em 

relação às opiniões dos colegas. 

   

Figura 1- Lista de verificação para avaliar a participação dos alunos no diálogo. 

 Na figura 1, podemos observar uma lista de verificação com o propósito de avaliar 

a participação de cinco alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico no diálogo realizado de 

análise do conto “Onde está a felicidade?” de Álvaro Magalhães. Ao longo do diálogo 

foi realizada a compreensão e a interpretação do conto recorrendo a alguns provérbios 

relacionados com a mensagem que o conto pretendia transmitir. Durante o diálogo todos 

os alunos podiam intervir desde que a sua intervenção fosse fundamentada. Isto significa 

que, inicialmente, eram realizadas algumas questões acerca do conto e qualquer aluno da 

turma podia intervir. Todavia, a minha atenção focava-se, essencialmente, nos cinco 

alunos indicados como objeto de avaliação.  

 A lista de verificação é um instrumento de avaliação que permite a recolha, através 

da observação dos alunos durante a realização de uma tarefa, e o registo de informações 

sobre o processo de ensino e de aprendizagem (Ferreira, 2005), que, neste caso, diz 

respeito à participação dos alunos no diálogo mencionado. Para que esta lista de 

verificação permitisse avaliar o processo de participação no diálogo, na sua construção 
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tive em conta algumas regras (Valadares & Graça, 1998; Ferreira, 2005; Pais & Monteiro, 

1996; Lemos, 1989). Esta continha espaços vazios referentes à identificação do nome do 

aluno que está a ser objeto de observação e a data de realização da observação. Por sua 

vez, esta lista de verificação estava construída com um único propósito que era o de 

avaliar a participação dos alunos no diálogo realizado e, para isso, foi necessária a criação 

de critérios de avaliação/ itens de observação. Para isso, os critérios de avaliação foram 

também pensados tendo em conta os objetivos estabelecidos para o diálogo. No entanto, 

os critérios de avaliação presentes na figura 1, estavam construídos de uma forma clara e 

objetiva, permitindo uma avaliação fácil, rápida e inequívoca. Apesar disso, também é 

visível que a lista de verificação não era extensa, ou seja, apresentava apenas quatro 

critérios de avaliação e que retratavam, simultaneamente, quatro características ou ações 

a observar. 

 A lista de verificação presente na figura 1, permitiu avaliar o desempenho dos 

alunos, em especial dos cinco alunos escolhidos, na participação no diálogo realizado 

para a compreensão e interpretação do conto. Sobre o primeiro critério de avaliação 

presente na lista de verificação (“respeita a opinião dos colegas”) foi possível verificar 

que os alunos não obtiveram qualquer dificuldade em ter sucesso neste parâmetro. Por 

sua vez, os alunos sempre que discordavam da opinião dos colegas, tentavam argumentar 

a sua discordância. Assim, os cinco alunos no critério de avaliação “Argumenta a sua 

discordância em relação às opiniões dos colegas” estavam posicionados na coluna “sim”. 

Apesar de observar que todos os alunos tinham um grande interesse em participar no 

diálogo, aguardaram sempre pela sua vez para participarem. Isto significa que obtiveram 

sucesso no segundo critério de avaliação presente na lista de verificação da figura 1. Em 

contrapartida, os alunos selecionados para esta avaliação não colocaram questões 

pertinentes sobre o assunto do diálogo. Tal facto deveu-se a que o próprio diálogo não 

permitiu que os alunos colocassem questões. A utilização desta lista de verificação 

permitiu-me verificar que estes cinco alunos tiveram uma boa participação no diálogo, 

tendo em conta os critérios de avaliação definidos. Por outro lado, este instrumento de 

avaliação permitiu-me focar a atenção nos critérios de avaliação definidos, não havendo 

dispersão por outros critérios que não estavam definidos. Por outro lado, ainda, o facto de 

ser uma lista de verificação curta auxiliou no processo de avaliação, tornando-o mais 

simples e rápido.  

 



39 
 

 

 

3.1.2. Lista de verificação – Comportamento durante a realização de 

exercícios no quadro 

 

Nome: _____________________________________________________________ 

Data: ________________ 

 Sim Não Tem dificuldades 

Está sentado corretamente.    

Espera pela sua vez para participar.     

Não tem comportamentos agressivos 

com os colegas. 

   

Permanece em silêncio enquanto o 

outro colega está a participar. 

   

Não dá a resposta ao colega que está a 

realizar o exercício no quadro. 

   

Figura 2- Lista de verificação para avaliar o comportamento dos alunos durante a realização de exercícios 
matemáticos. 

Na figura 3 podemos observar uma lista de verificação com o objetivo de avaliar 

o comportamento de cinco alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico durante a resolução de 

alguns exercícios matemáticos no quadro. Inicialmente, os exercícios eram projetados no 

quadro e os alunos copiavam-nos para o caderno. Em seguida, tentavam resolvê-lo 

individualmente. Só depois é que eram chamados alguns alunos para irem ao quadro e 

resolverem um dos exercícios, para que a restante turma se confrontasse com a resposta. 

No entanto, a lista de verificação estava construída para avaliar o comportamento dos 

alunos que permaneciam nos seus lugares, enquanto comparavam a resolução que criaram 

para o exercício com a resolução que era apresentada no quadro.  

Assim, esta lista de verificação pretendia, apenas, avaliar o comportamento de 

cinco alunos durante a execução da referida atividade. Assim, sobre o primeiro critério 

de avaliação (“Está sentado corretamente”) presente na figura 3, os alunos, na maioria, 

não apresentaram dificuldades em estar sentados corretamente durante o decorrer da 

atividade. Porém, dois dos alunos observados relevaram imensas dificuldades em se 
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manterem sentados corretamente e, para isso, foi necessário proceder à chamada de 

atenção para alterar esta postura, porque, muitas vezes, dificultavam a vista dos colegas 

para o quadro. A resolução apresentada para combater esta dificuldade nestes alunos não 

era muito eficaz. Dessa forma, foi necessário reajustar a estratégia. Como estes alunos 

não tinham qualquer receio ou timidez em participar em qualquer atividade proposta, ou 

até mesmo em deslocarem-se ao quadro para resolverem exercícios, tomei a decisão de 

os alunos que estivessem sentados incorretamente não seriam selecionados para participar 

nos diálogos ou na resolução de tarefas no quadro. Curiosamente, os alunos conseguiram 

manter-se muitas mais vezes sentados corretamente e continuaram a participar de igual 

forma nas atividades. Assim, dos cinco alunos selecionados para a prática da observação, 

apenas três dos alunos conseguiram ser posicionados na coluna do sim, enquanto que os 

restantes alunos estiveram colocados na coluna do não, porque, no momento da 

observação não conseguiram estar sentados corretamente. Por outro lado, apesar de estes 

alunos terem uma participação bastante ativa, eles conseguiram obter sucesso no item 

“Espera pela sua vez para participar”, estando, assim, os cinco alunos posicionados na 

coluna do sim. Por conseguinte, no terceiro critério de avaliação presente na figura 3 

(“Não tem comportamentos agressivos com os colegas”), os alunos selecionados não 

apresentaram qualquer tipo de comportamento agressivo para com os colegas. No que diz 

respeito ao comportamento em sala de aula, estes alunos são bastante pacatos e, por isso, 

obtiveram sucesso neste item de avaliação. Tendo em conta os critérios definidos para 

observação do comportamento dos alunos na resolução de exercícios matemáticos no 

quadro, consegui verificar que os alunos conseguiram manter-se em silêncio durante a 

ida ao quadro dos colegas porque queriam estar atentos à resolução do exercício no 

quadro, para compararem com as resoluções individuais. Assim, no que diz respeito ao 

quarto critério de avaliação presente na lista de verificação, os cinco alunos posicionaram-

se na coluna “sim”. Por fim, sobre o item “Não dá a resposta ao colega que está a realizar 

o exercício no quadro”, os cinco alunos conseguiram obter sucesso neste ponto. Isto deve-

se ao facto de eles conseguirem entender que ao darem a resposta aos colegas só os 

estavam a prejudicar.  

Com a utilização desta lista de verificação pude verificar que os alunos 

selecionados apresentavam um comportamento em sala de aula bastante satisfatório e, 

por outro lado, auxiliou-me na escolha da melhor estratégia para conseguir melhorar a 

dificuldade que os dois alunos apresentaram em se sentar corretamente na cadeira.   
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3.1.3. Lista de verificação – Participação no diálogo 

 

Nome: _____________________________________________________________ 

Data: ________________ 

 Sim Não Tem dificuldades 

Respeita a opinião dos colegas.    

Aguarda pela sua vez para falar.    

Tem intervenções pertinentes sobre o 

tema.  
   

Coloca questões adequadas à temática 

em causa. 

   

Argumenta a sua discordância em 

relação às opiniões dos colegas. 

   

Figura 3- Lista de verificação para avaliar a participação dos alunos num diálogo matemático. 

 Na figura 3 podemos reparar numa lista de verificação com o intuito de avaliar a 

participação de 5 alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico no diálogo, realizado na área 

curricular de Matemática. Esse diálogo tinha como principal objetivo rever os conteúdos 

lecionados na aula anterior. Durante o decorrer do diálogo, todos os alunos podiam 

intervir, desde que essa intervenção fosse realizada de uma forma ordenada e coerente.  

Por sua vez, os cinco alunos selecionados para esta avaliação foram escolhidos aquando 

da construção deste instrumento de avaliação formativa.  

 A lista de verificação presente na figura 3 teve como objetivo observar a 

participação dos alunos no diálogo realizado em matemática. Esta lista de verificação era 

semelhante à lista de verificação presente na figura 1. No entanto, a diferença consistiu 

na junção de um novo critério de avaliação que, de acordo com os objetivos propostos 

para a atividade em causa se tornou necessário. Assim, com a utilização desta lista de 

verificação foi possível verificar que os cinco alunos selecionados para a prática da 

observação tiveram sempre atenção à opinião dos outros colegas. Isto significou que, no 

primeiro critério de avaliação (“Respeita a opinião dos colegas.”) os alunos observados 

conseguiram, sem qualquer dificuldade, posicionarem-se na coluna “sim”. No que diz 

respeito ao item “Aguarda pela sua vez para falar”, os alunos observados também 

conseguiram obter sucesso. Apesar de serem alunos muito participativos, eles 
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conseguiram ter consciência de que podiam participar, desde que não interferissem com 

a participação dos colegas e que, de uma forma ordenada, todos conseguiam participar no 

diálogo. Por outro lado, como o conteúdo que serviu de base para o diálogo já tinha sido 

abordado numa aula anterior, os alunos conseguiram ter intervenções pertinentes sobre o 

conteúdo em causa. Assim, no critério de avaliação “Tem intervenções pertinentes sobre 

o tema” os cincos alunos observados conseguiram ter sucesso. Em contrapartida, sobre o 

quarto critério de avaliação (“Coloca questões adequadas à temática em causa.”) apenas 

dois dos alunos observados colocaram questões. Isto porque acabaram por se traduzir em 

dúvidas superficiais sobre o conteúdo lecionado na aula anterior. As dúvidas foram 

esclarecidas aos alunos no exato momento da questão. Por fim, sobre o último critério de 

avaliação (“Argumenta a sua discordância em relação às opiniões dos colegas.”) não foi 

possível recolher informações, porque não foi possível observar que os alunos tivessem 

opiniões contrárias uns aos outros. Isto porque, para além de se tratar de um conteúdo 

com uma única explicação, os alunos apresentaram dúvidas muito superficiais, o que fez 

com que não gerasse a discordância entre os alunos e, dessa forma, não foi necessário 

recorrer à argumentação por parte deles. 

 Por fim é importante referir que, com o auxílio deste instrumento consegui 

verificar que os cinco alunos selecionados para a observação tiveram uma boa 

participação no diálogo matemático.  

 

3.1.4. Lista de verificação – Atenção durante a reescrita do texto 

 

Nome: _____________________________________________________________ 

Data: ________________ 

 Sim Não Tem dificuldades 

Permanece atento ao trabalho dos 

colegas. 

   

Deteta, facilmente, os erros 

ortográficos. 

   

Deteta, facilmente, os erros de 

pontuação. 

   



43 
 

Está atento.    

Coloca questões pertinentes.    

Figura 4- Lista de verificação para avaliar a atenção dos alunos durante o processo de reescrita de um texto 
narrativo. 

 Na figura 4 podemos observar uma lista de verificação com a intenção de avaliar 

a atenção de cinco alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico durante o processo de reescrita 

de um texto narrativo. É importante salientar que este género de atividade integrava um 

conjunto de práticas utilizada pelo MEM. Todo o trabalho de reescrita do texto narrativo 

partiu dos alunos e a professora (neste caso a estagiária) está presente na aula com uma 

função orientadora. Para se proceder à reescrita do texto narrativo, era pedida autorização 

a um dos textos escritos pelos alunos (normalmente o texto escolhido deve apresentar 

questões de ortografia, pontuação e sintaxe mais complicadas). De seguida, o texto era 

copiado para o quadro tal e qual o aluno o tinha escrito na folha de trabalho. Após isso, 

os alunos procediam à sua correção, ou seja, detetavam os erros ortográficos, os erros de 

pontuação, de concordância de ideias, entre outros. Por fim, o texto era copiado para a 

outra metade do quadro, de acordo com as indicações e correções realizadas pelo aluno 

e, nesta primeira fase de reescrita do texto, obtínhamos um texto melhorado. Todos os 

alunos eram convidados a participar nesta atividade. 

 Com a lista de verificação presente na figura 4 propus-me a observar a atenção 

dos alunos durante o processo de reescrita do texto narrativo.  Assim, sobre o primeiro 

critério de avaliação presente no instrumento de avaliação da figura 4 (“Permanece atento 

ao trabalho dos colegas.”) posso afirmar que, pela observação realizada, os alunos 

permaneceram com atenção ao trabalho dos colegas. Isto aconteceu porque os alunos 

queriam verificar se o colega que estava a identificar um erro ortográfico, por exemplo, 

sabia argumentar o motivo pelo qual a palavra estava redigida de uma forma errada. 

Consequentemente, no quarto item de observação presente na lista de verificação (“Está 

atento.”), os cinco alunos selecionados para a avaliação também obtiveram sucesso. Por 

conseguinte, sobre o critério de avaliação “Deteta, facilmente, os erros ortográficos.” 

devo afirmar que um dos alunos observados apresentou algumas dificuldades em 

identificar alguns erros ortográficos, porque trocava as consoantes ‘b’ por ‘v’, ‘s’ por ‘z’ 

e ‘t’ pelo ‘d’. Uma das razões para isso acontecer é a pronúncia característica da cidade 

de Vila Real. Todavia, esta dificuldade já tinha sido detetada em outros alunos da turma 

e, por isso, numa aula anterior já tinha sido realizada uma ficha de trabalho sobre estas 
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trocas de consoantes. Contudo, com a utilização deste instrumento de observação e, mais 

especificamente, sobre este critério de avaliação, deu para verificar que mesmo o aluno 

que ainda apresentava algumas dificuldades, já conseguiu apresentar algumas melhorias. 

Ou seja, a realização atempada da ficha de trabalho para combater as dificuldades de 

alguns alunos, acabou por os ajudar a minimizar as dificuldades e, algumas palavras que 

se tornam mais difíceis para os alunos, neste dia, já não eram consideradas difíceis porque 

o erro ortográfico desaparecera. Por outro lado, sobre o critério de avaliação “Deteta 

facilmente os erros de pontuação”, os cinco alunos observados não tiveram qualquer 

dificuldade em detetar os erros de pontuação e, simultaneamente, até sugeriam o local 

correto para colocar o sinal de pontuação. Por fim, para o último item de avaliação 

presente na lista de verificação (“Coloca questões pertinentes”) os alunos foram 

colocando algumas questões interessantes e relacionadas, essencialmente, sobre a 

ortografia das palavras. As questões foram respondidas no momento exato da intervenção 

dos alunos e, algumas das vezes, foram respondidas por outros alunos da turma, o que 

permitiu que existisse um diálogo ordenado entre os alunos.  

 A utilização desta lista de verificação permitiu-me verificar dois aspetos 

interessantes. O primeiro aspeto está relacionado com o grande objetivo da utilização 

desta lista de verificação. Ou seja, este instrumento de avaliação permitiu-me verificar 

que os cinco alunos observados estavam atentos ao trabalho dos colegas porque estavam 

expectantes que eles errassem, por exemplo a escrever alguma palavra no quadro. O 

segundo aspeto está relacionado com o segundo critério de avaliação presente na lista de 

verificação, que me permitiu verificar que, apesar de este aluno observado apresentar 

algumas dificuldades ao nível da ortografia, teve uma melhoria significativa devido à 

utilização de uma ficha de trabalho.  

3.1.5. Lista de verificação – Concentração no ritmo corporal 

 

Nome: _____________________________________________________________ 

Data: ________________ 

 Sim Não Tem dificuldades 

Associa o símbolo ao batimento    

Respeita os símbolos colocados no 

quadro. 
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Respeita a ordem dos símbolos 

colocados no quadro. 

   

Dá continuidade à sequência rítmica do 

grupo anterior. 

   

Está concentrado(a) na atividade    

Figura 5- Lista de verificação para avaliar a concentração dos alunos durante a realização de batimentos corporais 
na aula de Expressão Musical. 

 A figura 5 apresenta uma lista de verificação utilizada com o objetivo de verificar 

a concentração de cinco alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico durante uma atividade de 

Expressão Musical que consistia na execução de batimentos corporais através da 

reprodução de alguns símbolos presentes no quadro. Assim, no quadro eram colocados 

alguns símbolos e no canto direito do quadro foram escritas as respetivas legendas dos 

símbolos. Essas legendas traduziam-se em batimentos corporais (por exemplo, o círculo 

significava que os alunos tinham de bater palmas). O ritmo desta sequência musical era 

definido pela estagiária à medida que os alunos iam interiorizando o significado de cada 

símbolo. 

 Como esta atividade pressupunha um elevado nível de concentração dos alunos, a 

lista de verificação presente na figura 5 foi construída com um único propósito: observar 

a concentração que os cinco alunos selecionados tinham durante a realização desta 

atividade musical. Todavia, é importante salientar que esta lista de verificação foi 

utilizada na primeira vez que os alunos foram confrontados com uma atividade deste 

género. Assim, sobre o primeiro critério de avaliação presenta na lista de verificação da 

figura 5 (“Associa o símbolo ao batimento”) é importante referir que os alunos 

observados, numa fase inicial, não apresentaram dificuldades em associar o símbolo ao 

respetivo batimento. Não podemos descurar a ideia de que os alunos, nesta fase, ainda 

tinham a legenda dos símbolos no quadro. Contudo, quando aumentou o grau de 

dificuldade da sequência rítmica, nas primeiras reproduções dois alunos trocaram alguns 

símbolos, mas após a repetição da sequência musical, os alunos já conseguiram associar 

o símbolo ao respetivo batimento. Facto esse comprovado pela mudança de sequência. 

Ou seja, quando os alunos conseguiam reproduzir sem qualquer problema a sequência 

rítmica que estava no quadro, eram acrescentados mais símbolos ou então os símbolos 

eram trocados de lugar. Isto pressupôs uma maior concentração dos alunos na tarefa. No 

entanto, o facto de esta atividade ter um carácter mais lúdico e exigir um nível de 
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concentração muito alto e ainda apelar ao entusiamo dos alunos, por vezes, a concentração 

que era exigida acabava por sofrer algumas falhas. Por isso, sobre o item de avaliação 

“Está concentrado(a) na atividade”, os alunos observados revelaram, em algumas 

situações, que não estavam atentos no trabalho que lhes estava a ser pedido. Por isso, 

quando esta situação acontecia, era acrescentado um novo símbolo à sequência rítmica 

para apelar à concentração dos alunos. Esta estratégia resultou, uma vez que os alunos, 

sempre que era necessário acrescentar um novo símbolo, ou trocar a ordem dos mesmos, 

ganhavam bastante interesse na concentração na tarefa para não errarem na sequência. 

Por outro lado, as legendas dos símbolos foram apagadas do quadro e, com isso, consegui 

verificar que realmente os alunos estavam concentrados na atividade e que as distrações 

que eles apresentavam eram momentâneas. Para que a sequência musical fosse executada 

corretamente, os alunos tinham que respeitar os símbolos que eram colocados no quadro. 

No que a este aspeto diz respeito, os alunos foram sempre capazes de respeitar os 

símbolos que estavam no quadro e, por isso, no segundo critério de avaliação presente na 

lista de verificação, os alunos obtiveram sucesso nessa avaliação. Com o critério de 

avaliação “Respeita a ordem dos símbolos colocados no quadro” consegui verificar que 

os alunos observados foram capazes de respeitar os símbolos que eram colocados no 

quadro, mesmo quando a ordem era invertida ou alterada. Este processo exigiu uma maior 

concentração dos alunos e, por isso, eles acabavam por respeitar os símbolos, mas 

também porque sempre que algum aluno trocava o batimento corporal, deixava os 

restantes colegas “aborrecidos”, pois era sinal de que teriam de começar a sequência 

musical de novo e, neste caso, não eram acrescentados novos símbolos. O quarto critério 

de avaliação (“Respeita a ordem dos símbolos colocados no quadro”) relacionava-se com 

a reprodução e a alteração da sequência musical, nas quais foi lançado um desafio aos 

alunos. A turma era divida em duas partes e no quadro seriam criadas duas sequências 

musicais. Um dos grupos dava início à primeira sequência e o segundo grupo teria que 

estar atento, porque, logo que o primeiro grupo terminasse a primeira sequência, o 

segundo grupo teria de dar início à reprodução da segunda sequência. No início, esta 

atividade foi confusa, uma vez que o segundo grupo tinha dificuldades em continuar com 

o ritmo que os alunos do primeiro grupo tinham iniciado a sequência. Porém, quando os 

grupos eram trocados, ou seja, o primeiro grupo passava a reproduzir a segunda 

sequência, o mesmo acontecimento sucedia. Como este desafio já tinha sido colocado no 

final da aula, não tivemos oportunidade de o repetir muitas vezes e, por isso, os alunos 
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observados tiveram algumas dificuldades no que diz respeito ao critério de avaliação da 

continuidade de sequências.  

 Utilizar esta lista de verificação permitiu-me encontrar um ponto de equilíbrio na 

concentração dos alunos através da implementação de uma estratégia simples e que, de 

certa forma, foi ao encontro dos interesses dos alunos e dos objetivos da aula. Por outro 

lado, a utilização desta lista de verificação numa atividade tão precoce fez-me ver que 

poderia ser ainda mais interessante verificar a evolução dos alunos. Ou seja, após prática 

da observação, tendo como referência a utilização desta lista de verificação, irá ser 

interessente verificar mais à frente a evolução dos alunos aquando da utilização de uma 

lista de verificação semelhante à que esteve em análise.  

3.1.6. Lista de verificação – Participação na realização da ficha de 

trabalho 

 

Nome: _____________________________________________________________ 

Data: ________________ 

 Sim Não Tem dificuldades 

Respeita a opinião dos colegas.    

Aguarda pela sua vez para falar.    

Tem intervenções pertinentes sobre o 

tema.  
   

Argumenta a sua discordância em 

relação às opiniões dos colegas. 

   

Sugere exercícios fáceis.    

Sugere exercícios mais complexos.    

Figura 6- Lista de verificação para avaliar a participação dos alunos na construção de uma ficha de trabalho de 
Português.         

 A lista de verificação observada na figura 6 foi construída com o objetivo de 

observar a participação de cinco alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico durante a 

construção de uma ficha de trabalho na área curricular de Português. Após a reescrita de 

um texto narrativo, ele é projetado para que os alunos possam ter um contacto mais 

próximo e sempre que necessário com o texto. De seguida, são os alunos da turma que 
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constroem uma ficha de trabalho, envolvendo questões de interpretação e de compreensão 

do texto, bem como questões gramaticais. Como esta atividade estava relacionada com o 

MEM, a professora, neste caso a estagiária, esteve presente na atividade como uma 

orientadora da aprendizagem e do trabalho, encaminhando os alunos para o resultado 

pretendido.  

 A construção de uma ficha de interpretação/compreensão de um texto narrativo e 

de questões gramaticais envolveu uma grande discussão (saudável) por parte dos alunos 

e, dessa forma, teve de ser uma atividade bem pensada e bem gerida para que os objetivos 

da atividade fossem cumpridos. Para isso, optei por criar uma lista de verificação e 

selecionar cinco alunos para verificar como é que se desenrolava a participação deles 

nesta atividade. Em comparação com as listas de verificação anteriores, usadas para 

verificar a participação dos alunos, a da figura 6 é mais extensa, devido à necessidade de 

se acrescentarem dois critérios de avaliação relacionados com o tipo de participação dos 

alunos. Isto é, senti que era necessário que existissem critérios de avaliação que me 

dessem a indicação do tipo de exercícios que os alunos sugeriam.  

 Desta forma, o primeiro critério de avaliação presente na lista de verificação da 

figura 6 traduziu-se no respeito que os alunos tinham pela opinião dos outros colegas. 

Assim, no item “Respeita a opinião dos colegas”, os alunos observados foram capazes de 

a respeitar, mesmo quando tinham opiniões contrárias às dos colegas. Neste caso, um dos 

alunos observados tinha uma opinião diferente acerca do posicionamento de um exercício 

na ficha de trabalho e, para isso, pediu permissão para participar no diálogo, 

argumentando que o exercício que estava a ser criado era de um grau de dificuldade maior 

e, dessa forma, deveria ser um dos últimos exercícios da ficha. Assim, sobre o quarto 

critério de avaliação (“Argumenta a sua discordância em relação às opiniões dos 

colegas”), dos cinco alunos observados só um é que necessitou de recorrer à 

argumentação, visto que estava em desacordo com os colegas. Para que todos os alunos 

pudessem participar foi necessário que houvesse uma certa ordem e que estes não se 

interrompessem. Dessa forma, foi necessário criar o critério de avaliação “Aguarda pela 

sua vez para falar” e, apesar de os alunos querem ter uma participação ativa, conseguiram 

participar de uma forma ordeira. Assim, os cinco alunos selecionados para a prática da 

observação conseguiram posicionar-se na coluna do “sim”.  

 Ao longo da construção da ficha de trabalho, os alunos foram -se sentindo parte 

integrante do trabalho que estavam a criar e, por isso, queriam participar de uma forma 
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ativa e pertinente, tendo, por isso, alcançado o sucesso no que ao critério de avaliação 

sobre a pertinência das intervenções diz respeito. Por sua vez, os alunos observados foram 

conseguindo dar sugestões de exercícios que podiam estar contidos na ficha de trabalho, 

sendo estes exercícios reajustados à necessidade da ficha de trabalho. Assim, sobre o 

critério de avaliação “Sugere exercícios fáceis” apenas um aluno, dos que foram 

observados, não teve qualquer tipo de intervenção. Todavia, os restantes quatro alunos 

participaram ativamente com sugestões de exercícios considerados no seu grau de 

exigência mais fáceis. Por outro lado, foi pedido aos alunos que começassem a pensar em 

exercícios mais difíceis para serem integrados na ficha de trabalho e, neste caso já foi 

mais difícil a sua participação. No entanto, ainda foram participando e completando as 

ideias uns dos outros. Mas, dos alunos observados, apenas dois sugeriram possíveis 

exercícios mais complexos que, no final, foram completados com outras ideias. Contudo, 

os outros três alunos não tiveram qualquer tipo de intervenção.  

 Com a utilização deste instrumento de observação foi possível verificar que os 

alunos continuaram motivados e interessados em participar ativamente nas atividades. 

Por outro lado, deu para verificar que um dos alunos selecionados para a prática da 

observação desta tarefa não teve qualquer tipo de intervenção, mesmo quando interpelado 

por mim. Ao longo das várias aulas já tinha reparado que este aluno era um pouco mais 

tímido e retraído na participação. Todavia, durante esta atividade tentei dirigir-lhe mais 

atenção para tentar fazer com que ele participasse, mas sem efeitos, uma vez que este 

aluno não participou oralmente em nenhuma atividade. 

3.1.7. Lista de verificação – Aquisição de conhecimentos sobre a 

digestão 

 

Nome: _____________________________________________________________ 

Data: ________________ 

 Sim Não Tem dificuldades 

Identifica o sistema digestivo.    

Descreve a função digestiva.    

Indica os principais órgãos.    
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Refere os principais objetivos da 

digestão. 

   

Lista alguns cuidados a ter com a 

digestão. 

   

Figura 7- Lista de verificação para avaliar a aquisição de conhecimentos acerca do sistema digestivo. 

Na figura 7, podemos observar uma lista de verificação utilizada para observar 

cinco alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Este instrumento de avaliação teve como 

único objetivo verificar os conhecimentos que os alunos adquiriram sobre o sistema 

digestivo. Esta verificação de resultados de aprendizagem só foi possível realizar através 

da utilização de uma ficha-síntese com algumas informações em falta para serem 

preenchidas pelos alunos acerca do sistema digestivo. Inicialmente, o conteúdo foi 

lecionado permitindo a interrupção por parte dos alunos para esclarecerem as suas 

dúvidas e, no final, para verificar a consolidação desses conteúdos, os alunos tiveram que 

preencher uma ficha-síntese individualmente. Essa síntese foi corrigida em grande grupo 

e o que permitiu os registos da lista de verificação foi o conteúdo das respostas dadas 

pelos alunos aquando da correção da síntese.  

No momento da correção da ficha síntese consegui verificar que o grupo de alunos 

que estava a ser objeto de observação com os itens da lista de verificação da figura 7, 

conseguiu ir ao encontro do que era expectável, isto é, conseguiram obter sucesso em 

todos os critérios de observação. Contudo, um dos alunos observados, no item de 

avaliação “Refere os principais objetivos da digestão”, esqueceu-se de referir um dos 

objetivos da digestão. No entanto, não foi considerada uma falha grave, uma vez que esta 

lista de verificação foi implementada no final da lecionação do conteúdo. No final da 

correção da síntese os alunos foram de novo questionados sobre aspetos importantes da 

digestão e o aluno em questão, já foi capaz de referir o objetivo que inicialmente se tinha 

esquecido. É ainda importante referir que os critérios de avaliação que constam neste 

instrumento de avaliação formativa foram construídos tendo por base os objetivos 

estabelecidos para a aprendizagem deste conteúdo.  

Assim, a utilização desta lista de verificação foi uma mais valia porque me 

permitiu verificar que naquela atividade os alunos não apresentaram quaisquer dúvidas 

na aquisição dos conhecimentos pretendidos e, por sua vez, adquiriram esses 

conhecimentos de uma forma bastante rápida. Tal facto também se deveu à atividade de 

motivação que foi utilizada para explicar todo o processo da digestão.  
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3.1.8. Lista de verificação – Participação no diálogo 

 

Nome: _____________________________________________________________ 

Data: ________________ 

 Sim Não Tem dificuldades 

Respeita a opinião dos colegas.    

Aguarda pela sua vez para falar.    

Coloca questões pertinentes sobre o 

tema. 
   

Argumenta a sua discordância em 

relação às opiniões dos colegas.  

   

Ordena corretamente os 

acontecimentos da narrativa. 

   

Figura 8- Lista de verificação utilizada para avaliar a participação dos alunos num diálogo. 

A lista de verificação presente na figura 8 foi criada com o propósito de me 

auxiliar na avaliação dos alunos, mais especificamente, para verificar a participação de 

cinco alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico no diálogo realizado para analisar a obra 

literária A arca do tesouro, de Alice Vieira. O diálogo foi realizado com a intenção de 

interpretar e compreender os aspetos essenciais da obra. Por sua vez, todos os alunos eram 

convidados a intervir pertinentemente no diálogo. De salientar que a análise desta obra 

foi única e exclusivamente realizada através do diálogo com os alunos e, no final, para 

que os alunos se sentissem ainda mais à vontade com os sentimentos que possuíam 

aquando da análise desta obra, foi criada uma dinâmica. Essa dinâmica consistiu na 

criação de uma arca para a turma em que os alunos tinham a possibilidade de escrever 

sentimentos em pequenas tiras de papel e, que de certa forma, os deixaria mais aliviados.  

O grupo de alunos selecionado para a prática da observação e utilização deste 

instrumento de avaliação foi o mesmo grupo utilizado na lista de verificação da figura 3. 

Decidi optar pelos mesmos alunos porque, embora a intenção fosse avaliar os alunos na 

participação em diálogos, as áreas curriculares eram diferentes. Assim, na lista de 

participação da figura 3 a avaliação dizia respeito a uma participação mais objetiva, na 

medida em que o conteúdo matemático em causa pressuponha a utilização de algumas 

regras e, no fundo, eram essas regras que estavam a ser revistas. Já na lista de verificação 
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da figura 8, a participação já se tornou algo mais subjectivo, uma vez que a análise de 

uma obra literária apela à sensibilidade do aluno e, por isso, poderia acontecer que 

surgissem diversas interpretações corretas da mesma. Também queria verificar até que 

ponto, num diálogo mais livre, os alunos tinham a capacidade de argumentar as opiniões 

dos colegas, que podiam estar certas ou erradas.  

Com a utilização desta lista de verificação consegui observar que os cinco alunos 

selecionados continuaram a respeitar a opinião dos colegas, assim como a aguardar pela 

sua vez para participar no diálogo. Esta observação fez com que os alunos conseguissem 

cumprir os critérios de avaliação “Respeita a opinião dos colegas” e “Aguarda pela sua 

vez para falar.” No que diz respeito ao critério de avaliação “Coloca questões pertinentes 

sobre o teme”, apenas um aluno não colocou questões. Tal acontecimento se deveu ao 

facto de ele não estar a intervir no diálogo realizado, sendo que, no Português, este é um 

dos alunos que habitualmente mais intervinha. Consequentemente, esse mesmo aluno foi 

o único a não argumentar a sua discordância com as opiniões dos colegas, uma vez que 

só participava no diálogo quando era questionado por mim. No entanto, quando foi 

questionado, consegui verificar que ele tinha interiorizado os principais aspetos da análise 

da obra literária e, por isso, ele e os restantes colegas observados também conseguiram 

obter sucesso no critério de avaliação sobre a ordenação dos acontecimentos da narrativa.  

Analisando a observação realizada, o grupo de alunos revelou uma significativa 

melhoria nos critérios de avaliação comuns entre as duas listas de verificação. Apesar de 

um aluno não intervir como era habitual, os restantes alunos conseguiram ter intervenções 

ainda mais pertinentes e até recorrerem à argumentação em relação às opiniões contrárias 

dos colegas.  

3.1.9. Lista de verificação – Comportamento durante a realização e 

correção da ficha de trabalho 

 

Nome: _____________________________________________________________ 

Data: ________________ 

 Sim Não Tem dificuldades 

Está sentado corretamente.    
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Durante a realização permanece em 

silêncio. 

   

Espera pela sua vez para participar.    

Permanece em silêncio enquanto o 

outro colega está a participar. 

   

Não dá a resposta ao colega que está a 

participar na dinâmica. 

   

Figura 9- Lista de verificação para avaliar o comportamento dos alunos durante a realização e a respetiva correção 
da ficha de trabalho. 

 Na figura 9 podemos observar uma lista de verificação para avaliar o 

comportamento de cinco alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico durante a realização e 

correção de uma atividade de matemática. Esta atividade articulava a matemática e a 

expressão plástica, porque, para abordar o conteúdo dos números racionais não negativos, 

optei por realizar uma atividade mais dinâmica e, ao mesmo tempo, que proporcionasse 

uma descoberta por parte dos alunos destes números e os fizesse sentir parte integrante 

desta descoberta. 

 Como esta atividade acabava por proporcionar uma aula mais dinâmica para os 

alunos, achei pertinente construir uma lista de verificação em que pudesse avaliar o 

comportamento deles, tendo em conta os objetivos definidos para a própria atividade. Por 

outro lado, a pertinência do primeiro critério de avaliação (“Está sentado corretamente.”) 

deveu-se ao facto de os alunos terem de estar com uma postura correta na mesa de 

trabalho, uma vez que nesta atividade estava envolvido o uso de tesouras. Assim, dos 

cinco alunos observados durante a realização desta atividade apenas dois conseguiram 

manter-se sentados corretamente durante o desenrolar da atividade. Os restantes alunos 

permaneceram sentados nos seus lugares a desenvolver a tarefa, mas não estavam 

sentados corretamente. Para alterar este comportamento foi necessário chamá-los à 

atenção para se sentarem corretamente e, simultaneamente alertá-los para os malefícios 

de permanecerem muito tempo com posturas incorretas enquanto estavam sentados. Após 

isso, os alunos foram tendo mais atenção à forma como estavam sentados. No entanto, 

neste tipo de atividades mais dinâmicas é importante que o ambiente em sala de aula seja 

bom e, para isso, é fundamental que não exista muito ruído, para que os alunos se 

conseguissem concentram na tarefa que estavam a desenvolver. Para isso, criar um item 

de observação que tivesse em conta esse aspeto foi relevante. Assim, sobre o critério de 
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avaliação “Durante a realização permanece em silêncio”, o grupo de alunos selecionado 

para a observação foi conseguindo manter-se em silêncio durante o desenrolar da 

atividade, o que proporcionou um bom ambiente de aprendizagem. Durante a própria 

realização da atividade existiram alguns momentos de partilhas de resultados, bem como 

no momento da correção final da atividade era necessário que os alunos tivessem 

consciência que podiam participar e partilhar aa suas conclusões, desde que o fizessem 

de uma forma ordenada. Para isso, foi criado o terceiro critério de observação presente na 

lista de verificação da figura 9: “Espera pela sua vez para participar”. Sobre este item, os 

alunos conseguiram, de facto, respeitar a participação dos colegas, aguardando pela sua 

vez para intervir. Em contrapartida, para respeitar a participação dos colegas e terem um 

bom comportamento é necessário que estes escutem as intervenções dos colegas e, para 

isso, era preciso que estivessem em silêncio. Assim, foi criado o critério de avaliação 

“Permanece em silêncio enquanto o colega está a participar” e os alunos observados 

tiveram bastantes dificuldades em permanecer em silêncio, dado o entusiasmo em 

quererem demonstrar a forma como tinham chegado ao resultado pretendido e as 

dificuldades que encontraram durante esse caminho. Mas, quando falamos em 

aprendizagem, é expectável que cada aluno construa o seu próprio caminho para chegar 

aos conhecimentos e é também englobado no comportamento dos alunos. Assim, 

coloquei como último critério de avaliação nesta lista de verificação “Não dá a resposta 

ao colega que está a participar” e, de facto, estes alunos compreendem que dar as respostas 

aos colegas não os estava a ajudar a aprender. Daí que nenhum dos alunos observados 

tivesse dado a resposta ou a indicação de como é que os colegas deveriam chegar ao 

resultado final. 

 A utilização desta lista de verificação permitiu-me verificar que, por vezes, os 

alunos acabavam por falhar em aspetos comportamentais que aparentemente pareciam 

mais simples. Ao mesmo tempo demonstram um grau elevado de maturidade para a idade. 

Isto é, estar sentado corretamente numa cadeira parece um comportamento muito simples, 

mas na verdade é um comportamento complexo para determinados alunos. Por outro lado, 

a maturidade que estes alunos demonstraram ao terem consciência de que dar as respostas 

aos colegas não era a melhor forma de eles aprenderem. De facto, a utilização desta lista 

de verificação foi, sem dúvida, uma mais valia para a minha aprendizagem. 
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3.1.10. Lista de verificação – Coordenação dos batimentos corporais 

 

Nome: _____________________________________________________________ 

Data: ________________ 

 Sim Não Tem dificuldades 

Reconhece o símbolo.    

Executa, corretamente, o batimento 

indicado pelo símbolo. 

   

Reproduz a sequência rítmica, sem 

hesitações. 

   

Reproduz a sequência rítmica sem 

trocar nenhum batimento. 

   

Realiza os batimentos corporais no 

ritmo pretendido. 

   

Figura 10- Lista de verificação utilizada para avaliar o desempenho dos alunos durante a atividade de Expressão 
Musical. 

 A lista de verificação presente na figura 10, pretendeu a observação de cinco 

alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico ao nível da coordenação que eles apresentavam 

durante uma atividade de Expressão Musical que envolveu batimentos corporais. À 

semelhança do que aconteceu com a lista de verificação presente na figura 5, os alunos 

iriam ter uma sequência musical escrita no quadro e tinham que a reproduzir, tendo em 

conta a legenda que lhes foi dada. Ao longo da aula, a sequência foi sendo alterada 

aumentando o grau de dificuldade, uma vez que esta era a última vez que a atividade iria 

ser realizada.  

 No entanto, a utilização da lista de verificação presente na figura 5 não permitia 

verificar se as dificuldades que os alunos apresentaram aquando daquela observação 

tinham sido ultrapassadas. Deste modo, foi necessário proceder ao ajustamento da lista 

de verificação para ter em conta as dificuldades detetadas e verificar se os alunos 

conseguiram evoluir na aprendizagem. Tendo em conta os aspetos mencionados, surgiu 

a lista de verificação que se pode observar na figura 10. Considerando a dimensão desta 

atividade, foi importante que os alunos, antes de entrarem na reprodução de uma 
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sequência musical, interiorizassem o significado de cada símbolo, ou seja, os alunos 

tinham de ser capazes de reconhecer o símbolo que era colocado na sequência musical e, 

consequentemente, associá-lo a um batimento corporal já estabelecido. Assim, o primeiro 

critério de avaliação que constava nesta lista de verificação dizia respeito ao 

reconhecimento do símbolo musical. Os cinco alunos observados não tiveram qualquer 

dificuldade em reconhecer o símbolo que estava a ser colocado na sequência musical. Por 

outro lado, também se tornou importante que os alunos conseguissem atribuir um 

significado correto ao símbolo em questão e, para isso, foi criado o segundo critério de 

avaliação presente na lista de verificação em análise: “Executa, corretamente, o batimento 

indicado pelo símbolo.” Sobre este item, os alunos conseguiram executar os batimentos 

corporais traduzidos pelos símbolos que estavam colocados no quadro sem qualquer 

dificuldade. Mas quando foi necessário começar a reproduzir com os batimentos 

corporais a sequência musical que estava no quadro, dois dos alunos observados estavam 

com receio de errar a associação dos batimentos corporais com os respetivos símbolos. 

Verifiquei que, em certas, alturas, havia um pouco de hesitação por parte deles. Por isso, 

no critério de avaliação “Reproduz a sequência rítmica sem hesitações.” esses alunos não 

obtiveram sucesso. Por sua vez, os restantes alunos conseguiram, sem qualquer tipo de 

dificuldade, reproduzir a sequência rítmica. Apesar das hesitações demonstradas por 

alguns alunos, isso não colocou em risco o cumprimento do item “Reproduz a sequência 

rítmica sem trocar nenhum batimento”, já que os alunos observados foram capazes de 

obter sucesso. Sobre o último critério de avaliação presente na lista de verificação em 

análise: “Realiza os batimentos corporais no ritmo pretendido”, os alunos que 

demonstraram algumas hesitações na reprodução da sequência rítmica condicionaram, de 

certa forma, o ritmo da sequência. Estes dois alunos não conseguiram seguir o ritmo que 

era expectável. Como estavam com receio de errarem ou de trocarem os símbolos, 

acabaram por condicionar o ritmo da sequência musical.  

 A construção desta lista de verificação e a sua utilização com os mesmos alunos 

permitiu-me verificar a sua evolução. É evidente que quando se constrói um instrumento 

de observação, temos que ser muito objetivos e precisos nos critérios de avaliação 

definidos para observar nos alunos. Este instrumento permitiu-me verificar que mesmo 

os alunos que apresentaram dificuldades em alguns critérios de avaliação, foram aqueles 

que conseguiram evoluir na aprendizagem. De facto, é muito interessante ver que essa 
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evolução aconteceu e, principalmente, verificar que se atribuiu mais importância e uma 

atenção maior quando utilizamos este tipo de instrumentos de avaliação.  

3.1.11. Lista de verificação – Postura observada durante a apresentação 

dos trabalhos  

 

Nome: _____________________________________________________________ 

Data: ________________ 

 Sim Não Tem dificuldades 

Apresenta um comportamento 

adequado durante a apresentação. 

   

Coloca a voz de modo a que todos o 

compreendam. 

   

Fala pausadamente para evitar dúvidas.    

Respeita os colegas do grupo enquanto 

apresentam a sua parte. 

   

Esclarece eventuais dúvidas ou 

questões que possam ser colocadas.  

   

Figura 11- Lista de verificação utilizada para verificar a postura dos alunos durante a apresentação de trabalhos de 
Estudo do Meio. 

 A lista de verificação presente na figura 11, teve como objetivo avaliar a postura 

de 5 alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, durante a apresentação oral de trabalhos 

realizados na área curricular de Estudo do Meio. Este era um trabalho que já vinha a ser 

desenvolvido pela professora cooperante ao qual tivemos que dar continuidade. 

Inicialmente, os alunos, individualmente, escolherem um tema de estudo do meio, do seu 

agrado e, a professora cooperante, organizou os grupos de acordo com a preferência dos 

temas. Ao longo das aulas, os alunos tiveram a oportunidade de realizar pesquisas e 

organizar o seu próprio trabalho de uma forma autónoma. Note-se que avaliar a postura 

dos alunos, é necessário que se associe o comportamento deles à própria forma de 

apresentação dos trabalhos.  

 Desta forma, achei pertinente construir um instrumento de avaliação que, através 

da prática da observação, me pudesse ajudar a compreender melhor a postura dos alunos 

durante a apresentação destes trabalhos, uma vez que a realização dos mesmos teve que 
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ser incluída na minha prática de ensino supervisionada. Assim, é importante que se repare 

na forma como os alunos se comportaram durante a apresentação e, sobre este aspeto, os 

alunos observados conseguiram manter um comportamento bastante adequado à situação 

em causa. Isto porque estavam bastante interessados em aprender conteúdos novos e, 

quando transmitidos pelos colegas da turma, acabaram por ter mais interesse. Desta 

forma, sobre o critério de avaliação “Apresenta um comportamento adequado durante a 

apresentação”, nenhum aluno teve quaisquer dificuldades. Por sua vez, quando falamos 

de uma apresentação oral é obrigatório que estejamos seguros daquilo que estamos a falar 

e que a assistência nos consiga perceber através da colocação de voz. Para isso, foi 

importante a criação do segundo critério de avaliação presente na lista de verificação 

(“Coloca a voz de modo a que todos o compreendam”). Sobre este item, apenas um aluno 

não conseguiu colocar a voz, de modo a que todos os colegas ouvissem o que ele estava 

a dizer. Todavia, o aluno foi incentivado a falar um pouco mais alto e durante o momento 

inicial desse incentivo, o aluno foi conseguindo ter uma colocação de voz. Porém, ao 

longo da sua apresentação, ele foi descurando este aspeto. Os restantes quatro alunos 

observados conseguiram ser bastante percetíveis na mensagem que estavam a passar, 

porque tinham uma boa colocação de voz. Por outro lado, também é importante observar 

a forma como os alunos falavam. Ou seja, nestas apresentações eles conseguiam ter 

consciência de que não podiam falar apressadamente porque o público acabava por não 

conseguir entender tudo o que eles queriam transmitir. Para isso, foi criado o critério de 

avaliação “Fala pausadamente para evitar dúvidas”. Os cinco alunos avaliados 

conseguiram obter sucesso neste item. Por sua vez, quando se está a trabalhar com outras 

pessoas é fundamental que se respeite o trabalho delas, principalmente quando se trata de 

uma apresentação oral. É necessário que os alunos consigam respeitar os colegas para que 

nenhum saia prejudicado. Desta forma, o critério de avaliação “Respeita os colegas do 

grupo enquanto apresentam a sua parte” veio auxiliar-me a verificar que estes alunos 

tinham bem definido a sua função dentro do grupo, respeitando a prestação dos colegas 

do grupo. Por outro lado, é também importante e curioso referir que durante esta 

apresentação, os grupos estavam bastante unidos porque se notava a interajuda na 

apresentação dos trabalhos. Por fim, no final de cada apresentação dos trabalhos, os 

alunos tinham uns minutos disponíveis para esclarecer dúvidas. Assim se pretendeu 

verificar se os alunos eram capazes de responder às questões colocadas pelos colegas, 

pelo que foi criado o último critério de avaliação presente na lista de verificação 

(“Esclarece eventuais dúvidas ou questões que possam ser colocadas.”). Em relação a este 
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item, apenas dois alunos conseguiram responder às questões colocadas pelos alunos, 

porque não havia questões suficientes para que todos os alunos dos grupos pudessem 

responder.  

 A utilização da lista de verificação presente na figura 11 ajudou-me a verificar a 

postura dos alunos durante a apresentação oral. Para mim, enquanto estagiária, foi a 

primeira vez que pude observar a apresentação oral de trabalhos de grupo, num nível de 

ensino elementar. Contudo, a observação realizada com o recurso a este instrumento de 

avaliação permitiu-me verificar que estes alunos acabaram por estar preparados para 

enfrentar novos desafios, tendo em conta a sua postura em apresentação de trabalhos.  

3.1.12. Escala de Graduação– Participação na dramatização 

 

Nome: _____________________________________________________________ 

Data: ________________ 

Aspetos a observar: 1-

Nunca 

2-Em 

muito 

poucas 

situações 

3-

Algumas 

vezes 

4-Em 

quase 

todas as 

situações 

5-

Sempre 

Respeita as opiniões dos 

colegas. 

     

Intervém no momento 

certo com a sua ‘deixa’. 

     

Pronuncia corretamente as 

palavras. 

     

Articula adequadamente a 

sua fala com a das outras 

personagens. 

     

Articula a expressão 

corporal com a fala. 

     

Olha para o público 

durante a execução 

     

Figura 12- Escala de graduação para avaliar a participação dos alunos durante a apresentação de uma 
dramatização. 
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 Na figura 12 podemos observar uma escala de graduação que pretendia avaliar a 

participação de cinco alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico na dramatização do conto de 

tradição oral O Macaco de Rabo Cortado, de António Torrado. Os alunos foram 

convidados a realizar a dramatização deste conto de tradição oral (em vários grupos) 

tendo, por isso, que encarnar o papel das personagens atribuídas, assim como tentarem 

vestir-se a rigor e até construírem os cenários necessários para a dramatização. Todos os 

alunos tiveram a oportunidade de participar ativamente nesta pequena encenação, uma 

vez que este conto de tradição oral tinha personagens suficientes para os grupos que foram 

criados.  

 A escala de graduação também consiste num instrumento de recolha e de registo 

de dados sobre o processo e sobre os resultados da aprendizagem obtidos através da 

prática da observação (Ferreira, 2005). Neste caso e, de acordo com a figura 12, as 

informações recolhidas através da observação são sobre a participação na dramatização. 

Contrariamente às listas de verificação, as escalas de graduação situam o aluno numa 

escala adotada, tendo em conta o conjunto de itens que se tenciona observar no aluno 

(Valadares & Graça, 1998). Por outro lado, a escala de graduação adequa-se à avaliação 

formativa quando se pretende que a mesma possa ser convertida numa avaliação 

sumativa. Isto significa que só a devemos usar quando há a necessidade de atribuir uma 

nota quantitativa (Ferreira, 2005). No entanto, para que a recolha e o registo das 

informações observadas possam ser realizadas de uma forma correta, temos de ter em 

consideração algumas regras no momento da construção deste instrumento (Pais & 

Monteiro, 1996; Valadares & Graça, 1998; Ferreira, 2005). Desta forma, ao analisarmos 

a escala de graduação presente na figura 12, é possível verificar que apresenta dois 

espaços em branco cujos objetivos é identificar o aluno que está a ser objeto da 

observação e colocar a respetiva data da realização da observação. Todavia, a escala de 

graduação foi criada com uma única intenção, que foi a de avaliar a participação dos 

alunos na dramatização realizada. Dessa forma, foi necessária a criação de critérios de 

avaliação, estando estes diretamente relacionados com os objetivos definidos para a 

atividade proposta. Por outro lado, os critérios de avaliação visíveis na figura 12 estão 

descritos de uma forma clara e objetiva para que não haja segundas interpretações. Porém, 

no que aos níveis da escala de graduação diz respeito, a figura 12 apresenta apenas cinco 

níveis de graduação e para a construção dos mesmos foi necessário construir os extremos 

dos níveis e, só depois, os pontos intermédios. Por fim, é de referir que, tal como as listas 
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de verificação, as escalas de graduação também não devem ser muito extensas para 

permitirem que o docente faça uma avaliação correta e, ao mesmo tempo, rápida. Dessa 

forma, a escala de graduação presente na figura 2 apresenta, apenas, seis critérios de 

avaliação.  

 A escala de graduação referida permitiu avaliar o desempenho dos cinco alunos 

escolhidos na dramatização proposta. Sobre o critério de avaliação “Respeita a opinião 

dos colegas”, foi possível verificar que os alunos selecionados não tiveram qualquer 

dificuldade em conseguir sucesso neste item, pois todos os alunos se situaram no nível 5. 

Por sua vez, no item “Intervém no momento certo com a sua ‘deixa’” foi possível verificar 

que dois dos alunos tiveram algumas dificuldades em intervir no momento em que a sua 

personagem teria de entrar em cena e, por isso, quebraram o ritmo da dramatização. Dessa 

forma, estes dois alunos ficaram situados no nível 3 da escala, sendo que, os restantes 

alunos conseguiram situar-se no nível 5. Consequentemente, no item “Articula 

adequadamente a sua fala com a das outras personagens”, os alunos conseguiram os 

mesmos níveis de avaliação do item mencionado anteriormente, uma vez que os dois 

estavam relacionados. Por sua vez, no terceiro critério de avaliação presente na escala de 

graduação- “Pronuncia corretamente as palavras”, todos os alunos se situaram no nível 5, 

uma vez que o conto de tradição oral que tinha que dramatizar não continha palavras que 

os alunos desconhecessem e, por outro lado, os alunos tiveram oportunidade de realizar 

ensaios e tirar as suas dúvidas. Sobre o item “Articula a expressão corporal com a fala”, 

os alunos, na sua grande maioria, tiveram dificuldades nas expressões corporais. O conto 

tradicional O Macaco de Rabo Cortado proporciona muitos momentos de correrias e de 

muitas expressões faciais de descontentamento e, os alunos acabaram por adotar as 

mesmas expressões para os diferentes momentos. No entanto, em algumas situações, os 

alunos conseguiram adequar as expressões corporais ao que era pretendido, dada a 

familiarização com a situação em causa. Por isso, quatro dos alunos avaliados situaram-

se no nível 3. O aluno restante foi situado no nível 4, uma vez que se conseguiu destacar 

mais do que os restantes colegas. Para o último item de avaliação (“Olha para o público 

durante a execução”) os alunos, no seu geral, sentiram-se um pouco tímidos em encarar 

o público (que neste caso eram os restantes alunos da turma, a professora titular e as 

estagiárias) e, dessa forma, situaram-se, exatamente, nos mesmos níveis mencionados no 

critério de avaliação anterior. Todavia, o mesmo aluno mencionado anteriormente, 

também se conseguiu diferenciar na avaliação, uma vez que já estava mais habituado a 



62 
 

realizar dramatizações e conseguiu encarar o público mais facilmente que os colegas. 

Assim, na informação recolhida através da prática da observação e, no registo dos dados 

neste instrumento de avaliação, foi possível verificar que dois alunos ficaram situados no 

nível 3 e os restantes três alunos posicionaram-se no nível 5.  

 A utilização deste instrumento de avaliação permitiu-me verificar em que nível se 

situavam os alunos. Embora, o instrumento de avaliação mais correto e mais eficaz a ser 

utilizado no 1.º Ciclo do Ensino Básico seja a lista de verificação, eu optei por utilizar 

uma escala de graduação, uma vez que esta apresentação iria ser avaliada como fecho de 

um ciclo, o que significa que, facilmente, esta escala de graduação é convertida numa 

avaliação sumativa. Todavia, no ciclo de ensino em causa, não existem níveis de 

avaliação quantitativos e, por isso, é necessário convertê-los em níveis qualitativos. 

Assim, pode dizer-se que o resultado desta avaliação foi satisfatório para dois alunos e 

muito bom para os restantes três alunos.  

3.1.13. Escala de Graduação– Técnica de Pintura com Lápis de Cera 

 

Nome: _____________________________________________________________ 

Data: ________________ 

Aspetos a observar: 1-

Nunca 

2-Em 

muito 

poucas 

situações 

3-

Algumas 

vezes 

4-Em 

quase 

todas as 

situações 

5-

Sempre 

Segura corretamente o 

lápis de cera. 

     

Não passa os limites do 

desenho a colorir. 

     

Pinta o desenho sem 

levantar o lápis de cera. 

     

Utiliza o lápis de cera para 

colorir o desenho sempre 

na mesma direção.  

     

Figura 13- Escala de graduação utilizada para avaliar o desempenho dos alunos durante a utilização de uma nova 
técnica de pintura. 
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 Na figura 13 podemos observar uma escala de graduação contruída com o 

propósito de avaliar o desempenho de cinco alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico durante 

a utilização de uma técnica de pintura com um material novo: o lápis de cera. Embora, a 

escala de graduação não seja o instrumento de avaliação privilegiado no que à avaliação 

do 1.º Ciclo do Ensino Básico diz respeito, eu optei por o utilizar para verificar em que 

nível é que os alunos se encontravam com a utilização deste material novo. Este registo 

tornou-se importante para que posteriormente me ajudasse a ter uma melhor intervenção 

perto destes alunos, no que às suas dificuldades dizia respeito.  

 Assim, a escala de graduação presente na figura 13 permitiu avaliar os alunos no 

seu contacto com esta nova técnica e, consequentemente, com a utilização de um novo 

material de trabalho. Desta forma, sobre o primeiro critério de avaliação “Segura 

corretamente o lápis de cera”, os alunos observados situaram-se no nível 4 porque, de 

facto, não conseguiram manter uma posição correta do lápis de cera ao longo de todo o 

trabalho. Ou seja, em quase todas as situações, eles conseguiram segurar corretamente o 

lápis de cera, mas surgia uma situação em que eles tinham mais dificuldade em colorir o 

desenho e a saída mais fácil, na opinião deles, era alterar a posição do lápis de cera. Por 

sua vez, é importante que, quando se está a colorir um desenho, seja com lápis de cor ou 

com lápis de cera, não se passem os limites do desenho. Nestas idades é fundamental que 

os alunos comecem a adquirir essa regra. Por isso, foi criado o critério de avaliação “Não 

passa os limites do desenho a colorir”. Sobre esse item de avaliação, os alunos obtiveram 

mais dificuldades em conseguir obter mais êxito. Em várias situações os alunos 

ultrapassaram o limite do desenho que estavam a colorir e, por isso, todos os alunos 

observados se situaram no nível 3. Todavia, quando falamos em colorir um desenho, 

esquecemo-nos de uma regra importantíssima que é a de devermos sempre pintar um 

desenho sem levantar o lápis de cera. Na maioria dos casos, os alunos esquecem-se desta 

regra chave. Nos alunos observados foi exatamente o que aconteceu. Foram muito poucas 

situações em que os alunos utilizaram um lápis de cera para colorir uma parte do desenho 

sem que o levantassem. Por isso, neste critério de avaliação todos os alunos ficaram 

situados no nível 2. Por fim, uma outra regra com igual importância às anteriores, é que 

quando colorimos um desenho, devemos ter atenção para utilizar o lápis de cera sempre 

na mesma direção, para que fique uma pintura agradável aos olhos. Desta forma, o último 

critério de avaliação presente nesta escala de graduação aborda esta temática. Assim, 

sobre o critério “Utiliza o lápis de cera para colorir o desenho sempre na mesma direção” 
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os alunos observados conseguiram, algumas vezes, colorir partes do desenho, utilizando 

o lápis de cera sempre na mesma direção. Por isso, estes alunos ficaram situados no nível 

3.  

 Apesar de os alunos não manterem um nível estável durante a utilização desta 

técnica de pintura, consegui ter uma noção mais alargada do trabalho que ainda se tem 

pela frente para que estes alunos consigam adquirir as competências que são necessárias. 

Por outro lado, deu para verificar os critérios de avaliação que eles tiveram um nível de 

avaliação mais baixo e que, precisam de mais atenção para que os níveis de avaliação se 

alterem e, estes alunos consigam ter uma boa aprendizagem. No entanto, esta escala de 

graduação foi utilizada na primeira vez que os alunos trabalharam com este material. 

Portanto, é necessário que estes alunos possam contactar mais vezes com estes recursos 

para que o seu desempenho melhor e, até, para possuírem mais tempo para interiorizarem 

as regras necessárias à sua utilização. Infelizmente, o tempo da prática de ensino 

supervisionada é relativamente pouco e, por isso, não tive a oportunidade de proporcionar 

aos alunos mais experiências com o lápis de cera para, efetivamente, verificar se houve 

uma melhoria ou não dos desempenhos. 

 

3.2. Os instrumentos de observação utilizados no 2.º Ciclo do 

Ensino Básico 
 

3.2.1. Escala de Graduação– Participação na análise do esquema-síntese 

 

Nome: _____________________________________________________________ 

Data: ________________ 

Aspetos a observar: 1-

Nunca 

2-Em 

muito 

poucas 

situações 

3-

Algumas 

vezes 

4-Em 

quase 

todas as 

situações 

5-

Sempre 

Respeita as opiniões dos 

colegas. 
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Articula corretamente as 

suas ideias. 

     

Aguarda pela sua vez para 

participar. 

     

Coloca questões 

pertinentes. 

     

Argumenta em função da 

sua opinião. 

     

Relaciona as suas ideias 

com as ideias transmitidas 

no esquema-síntese. 

     

Reporta o conteúdo do 

esquema-síntese para a 

atualidade. 

     

Figura 14- Escala de graduação utilizada para avaliar a participação dos alunos na análise de um esquema-síntese. 

A escala de graduação presente na figura 14 foi criada com o propósito de avaliar 

a participação de cinco alunos do 2.º Ciclo do Ensino Básico na disciplina de História e 

Geografia de Portugal, na análise de um esquema síntese sobre os órgãos do poder 

democrático. O objetivo desta atividade era analisar o esquema síntese com a ajuda dos 

alunos, proporcionando-lhes uma participação mais ativa na aula e, no final, os alunos 

teriam acesso ao mesmo esquema, com algumas lacunas. Com isto os alunos para além 

de ficarem com material para consultar quando necessitassem era também uma forma de 

eles e eu verificar se este conteúdo foi interiorizado.  

Assim, a escala de graduação foi construída com um único propósito: avaliar a 

participação dos alunos durante a análise do esquema-síntese. Portanto, é importante que 

os alunos tenham consideração uns pelos outros e, dessa forma optei por criar um critério 

de avaliação que referisse este facto. Desta forma, sobre o critério de avaliação “Respeita 

a opinião dos colegas”, os cinco alunos observados conseguiram respeitar sempre as 

opiniões dos seus colegas. Todavia, um dos alunos selecionados para a prática da 

observação através do registo de informação nesta escala de graduação não interveio em 

momento algum. Por sua vez, quando se fala em participação é necessário ter em conta a 

forma como os alunos organizam as suas ideias e formulam o seu discurso. Por este facto, 

achei pertinente a utilização do critério de avaliação “Articula corretamente as suas 
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ideias”. Sobre este item existem oscilações entre os alunos observados. Ou seja, um dos 

alunos conseguiu situar-se no nível máximo da escala de graduação enquanto que, outro 

dos alunos se situou no nível mínimo da mesma escala. Todavia, dois dos alunos 

situaram-se nos níveis médios da escala de graduação (nível 3 e nível 4).   

É cada vez mais importante que os alunos se sintam parte integrante das aulas, 

mas, para isso, é necessário que eles adotem comportamentos que não prejudiquem o bom 

funcionamento da aula. Assim, nesta escala de graduação, surge o critério de avaliação 

“Aguarda pela sua vez para participar”. Sobre este aspeto, os alunos observados foram 

mantendo a calma durante a participação. Ou seja, tentaram participar na análise do 

esquema-síntese apenas na sua vez, o que permitiu que a sala tivesse um bom ambiente 

de trabalho. Contudo, apenas um dos alunos se situou no nível 4 da escala enquanto que 

os restantes alunos obtiveram o nível 5. O aluno de nível 4 é um aluno muito participativo 

e sente uma necessidade grande em partilhar os seus conhecimentos com o professor e 

com os colegas e, portanto, quando o professor dá autorização a outro aluno para 

participar, ele fica mais inquieto e, por vezes, tenta intervir sem que lhe seja dada 

autorização. Esta turma era bastante participativa e empenhada dessa forma, foi 

importante verificar se os alunos colocavam questões sobre os conteúdos que estavam a 

ser lecionados e, por isso, surgiu um novo critério de avaliação na escala de graduação da 

figura 14 (“Coloca questões pertinentes”). De facto, os cinco alunos observados, neste 

critério de avaliação, apresentam algumas diferenças entre si. Dois dos alunos observados 

colocaram algumas questões bastante pertinentes em que, simultaneamente, tentavam 

relacionar os conteúdos que estavam a ser lecionados com a atualidade. Todavia, outro 

dos alunos avaliados colocou algumas questões mais simples e que, de certa forma, iam 

estando em consonância com o conteúdo lecionado. Por isso, situou-se no nível 3. Os dois 

alunos restantes não colocaram questões.  

Sobre o quinto critério de avaliação criado para esta escala de graduação 

(“Argumenta em função da sua opinião”), três dos alunos não tiveram qualquer tipo de 

intervenção neste sentido até porque a análise do esquema síntese não proporcionou 

muitos momentos em que fosse necessário recorrer à argumentação, uma vez que eram 

conteúdos muito específicos. Todavia, os outros dois alunos observados, sempre que 

intervieram tentaram argumentar a sua opinião. Ou seja, estes alunos sempre que 

participaram na análise do esquema, tentaram fazer com que a sua intervenção fosse 

justificada recorrendo a aprendizagens já adquiridas. No entanto, entre estes dois alunos 
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há uma diferença no grau da argumentação. Um deles consegue argumentar de uma forma 

mais objetiva e mais eficaz. Assim, um dos alunos situou-se no nível 4 da escala e o outro 

no nível 5.  

De facto, os conteúdos que estavam a ser lecionados com a análise do esquema-

síntese permitia aos alunos, para além de compreenderem o funcionamento dos órgãos de 

poder democrático na época em estudo, ficarem a perceber se existiam diferenças ou não 

com os órgãos de poder da atualidade. Para isso, foi importante criar dois critérios de 

avaliação que me permitisse verificar se os alunos, efetivamente, tinham as ideias bem 

claras quanto a este assunto e, por outro lado, verificar se conseguiam reportar esses 

conteúdos para a atualidade de uma forma correta. Assim, sobre o critério de avaliação 

“Relaciona as suas ideias com as ideias transmitidas no esquema-síntese”, com a prática 

da observação, foi possível verificar que dois alunos conseguiram sempre, ao longo da 

análise, ter as ideias bem organizadas e de acordo com o que estava a ser transmitido. Por 

outro lado, outros dois alunos já tiveram mais dificuldades em organizar o seu 

pensamento sendo que, em algumas vezes, foi possível ver alguma organização das 

mesmas. Todavia, um dos alunos observados, como já mencionado anteriormente, não 

teve qualquer intervenção na análise do esquema-síntese e, por isso, não consegui 

verificar se estava a conseguir relacionar as ideias que eram transmitidas com aquelas que 

possuía. Sobre o critério “Reporta o conteúdo do esquema síntese para a atualidade” dois 

dos alunos conseguiram sempre estabelecer uma boa ligação entre o passado e o presente. 

Todavia, os outros dois alunos tiveram um pouco mais de dificuldades em fazê-lo e, por 

isso, situaram-se no nível 3 da escala de graduação.  

Utilizar esta escala de graduação permitiu-me ter uma noção mais exata do grau 

de participação dos alunos, bem como do tipo de intervenções que eles tinham. Por outro 

lado, verifiquei também que um dos alunos observados, não teve qualquer tipo de 

intervenção mesmo quando questionado. No entanto, já não é a primeira vez que este caso 

sucede, uma vez que, em outras situações, o aluno é questionado, mas não dá qualquer 

tipo de resposta. Esta escala de graduação é das mais extensas que construí porque, como 

esta turma é bastante participativa, como já referi anteriormente, senti a necessidade de 

verificar como é que estes alunos organizavam as suas intervenções e de que forma o 

faziam.  
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3.2.2. Escala de Graduação – Comportamento durante a exposição 

dialogada 

 

Nome: _____________________________________________________________ 

Data: ________________ 

Aspetos a observar: 1-

Nunca 

2-Em 

muito 

poucas 

situações 

3-

Algumas 

vezes 

4-Em 

quase 

todas as 

situações 

5-

Sempre 

Está sentado corretamente.      

Aguarda pela sua vez para 

falar. 

 

     

Permanece em silêncio, 

enquanto, o colega está a 

participar. 

     

Relaciona-se de modo 

adequado com os colegas. 

     

Não perturba o desenrolar 

da aula.  

     

Figura 15-Escala de graduação utilizada para avaliar o comportamento dos alunos durante a exposição dialogada 
na aula. 

 Na figura 15 podemos observar mais uma escala de graduação construída com o 

objetivo de avaliar o comportamento dos alunos durante uma exposição dialogada sobre 

o prestígio que Portugal adquiriu aquando da entrada na Comunidade Económica 

Europeia. Esta escala de graduação está construída de modo a registar as informações 

recolhidas através da prática de observação de cinco alunos do 2.º Ciclo do Ensino Básico, 

na disciplina de História e Geografia de Portugal. Por conseguinte, esta escala de 

graduação foi construída de acordo com as regras de construção próprias deste 

instrumento de avaliação.  

 Desta forma, esta escala de graduação foi construída com apenas 5 critérios de 

avaliação que visam avaliar o comportamento dos alunos observados, neste momento da 
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aula em específico. Assim, sobre o critério de avaliação “Está sentado corretamente” os 

alunos, ao longo da exposição dialogada, conseguiram manter-se sempre sentados de uma 

forma correta. Por outro lado, o diálogo que se foi construindo com o auxílio dos alunos, 

ao longo da exposição dos conteúdos pressuponha uma intervenção ordenada e, por isso, 

era importante verificar se os alunos a conseguiam realizar na sua vez e, quando lhes era 

permitido fazê-la. Ou seja, os alunos observados conseguiram cumprir com o critério de 

avaliação “Aguarda pela sua vez para participar”, presente na escala de graduação da 

figura 15. Este critério de avaliação pode suscitar algumas dúvidas na medida em que 

pode estar relacionado com a participação, mas também com o comportamento dos 

alunos. E, neste caso, este critério de avaliação foi aqui colocado unicamente com o 

objetivo de verificar o comportamento dos alunos.  

Por conseguinte, para que a sala de aula tenha um bom ambiente de aprendizagem 

é essencial que os alunos não tenham conversas paralelas com os colegas porque acabam 

por se distrair mutuamente. Assim, foi importante a criação do terceiro critério de 

avaliação presente nesta escala de graduação (“Permanece em silêncio enquanto o colega 

está a participar”). Efetivamente, os alunos observados conseguiram sempre manter-se 

em silêncio enquanto os colegas estavam a participar no diálogo da exposição dos 

conteúdos. Pelo que a observação me permitiu verificar, este silêncio deveu-se ao facto 

de o diálogo estabelecido com os alunos os levar a acrescentar informações novas e que, 

de certa forma, estavam a ser interpretadas pelos alunos como curiosidades bastante 

pertinentes. Isto acontece porque estes alunos têm muitos recursos materiais da História 

de Portugal em casa e, por curiosidade vão consultando. Consequentemente, permite aos 

alunos ter intervenções muito pertinentes e, que, simultaneamente, faça com que os seus 

colegas e eles próprios apresentem um comportamento muito bom em sala de aula porque 

sentem a necessidade de quererem aprender mais coisas novas. Por conseguinte, estes 

alunos não apresentam comportamentos agressivos em sala de aula, quer com o professor, 

quer com os colegas de turma. Assim, sobre o item de avaliação “Relaciona-se de modo 

adequado com os colegas”, todos os alunos observados conseguiram posicionar-se no 

nível 5 da escala de graduação. Por fim, sobre o critério de avaliação “Não perturba o 

desenrolar da aula”, mais uma vez, os alunos observados não obtiveram qualquer tipo de 

dificuldade em cumprir  este critério  durante a exposição dialogada da aula.  

 Com a utilização desta escala de graduação, consegui verificar que estes alunos 

têm um comportamento exemplar. Porém, e não estando muito relacionado com o 
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objetivo desta escala de graduação, o uso deste instrumento de avaliação, nesta situação 

em particular, também me permitiu verificar que os alunos dão importância às 

intervenções dos colegas e que ficam de tal forma interessados nas participações deles, 

que isso se reflete no comportamento que eles possuem, através da não interrupção dos 

colegas e do silêncio que existe aquando da participação dos colegas. 

3.2.3. Escala de Graduação –Comportamento durante o Quiz no Kahoot! 

 

Nome: _____________________________________________________________ 

Data: ________________ 

Aspetos a observar: 1-

Nunca 

2-Em 

muito 

poucas 

situações 

3-

Algumas 

vezes 

4-Em 

quase 

todas as 

situações 

5-

Sempre 

Respeita as regras da 

atividade proposta. 

     

Respeita a opinião do seu 

par. 

     

Responde de forma 

ordeira. 

     

Não dá as respostas às 

outras duplas. 

     

Permanece em silêncio 

enquanto a atividade está a 

decorrer. 

     

Figura 16- Escala de graduação utilizada para avaliar o comportamento dos alunos durante a realização de um quiz 
na aplicação Kahoot. 

 A escala de graduação visível na figura 16, foi criada com o propósito de avaliar 

o comportamento de cinco alunos durante a realização de um quiz na aplicação digital 

Kahoot. Os dados registados foram recolhidos através da prática de observação realizada 

numa turma do 2.º Ciclo do Ensino Básico, na disciplina de História e Geografia de 

Portugal. Apesar de na figura 15 estar a avaliar o comportamento dos alunos, optei por 

criar um novo instrumento de avaliação para o comportamento, uma vez que esta 

atividade apela ao entusiasmo dos alunos e, como tem que ser realizada com o recurso a 
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smartphones, achei que seria interessante verificar o comportamento dos alunos numa 

atividade menos comum em sala de aula. De salientar que os alunos que foram avaliados 

na figura 15, não serão os mesmos a serem avaliados no uso desta escala de graduação.  

 Esta atividade permitiu-me verificar duas coisas em simultâneo. Primeiro, foi 

possível verificar o tipo de comportamento que os alunos tinham quando confrontados 

com novas atividades e que, de certa forma, foram ao encontro dos seus interesses. Por 

outro lado, permitiu-me verificar de que forma é que os alunos adquiriram os 

conhecimentos pretendidos, uma vez que, a realização deste Quiz, teve como objetivo 

principal verificar os conhecimentos que os alunos adquiriram sobre as unidades de 

conteúdos lecionados durante a prática de ensino supervisionada. Evidentemente que, 

neste caso, o mais importante foi verificar o comportamento dos alunos através da 

utilização da escala de graduação da figura 16. Por isso, a sua utilização permitiu-me 

observar algo bastante curioso. A pedido dos alunos, este quiz foi realizado mais do que 

uma vez e, de certa forma, foi muito bom para os alunos. Isto porque eles foram alterando 

o seu comportamento ao longo das repetições do jogo. Ou seja, se numa primeira fase e, 

após a explicação de todas as regras e de todos os aspetos inerentes ao jogo, os alunos 

tiveram algumas dificuldades em respeita-las, numa outra fase, através das repetições do 

quiz, os alunos estiveram com um grau de atenção mais elevado (às regras e às próprias 

questões) e, em quase todas as situações, tentaram ao máximo não falhar nesse aspeto. E, 

devido a este progresso, no critério de avaliação “Respeita as regras da atividade 

proposta”, os alunos observados foram todos avaliados com o nível 4 da escala de 

graduação.  

 Por outro lado, esta atividade como já referi anteriormente, foi realizada em pares. 

Apesar de todos os alunos terem smartphones, era necessário a ligação à rede de internet 

da escola e, nem todos os alunos se conseguiam conectar a esta rede devido à quantidade 

de pessoas na escola a utilizar o mesmo servidor e, para combater esse problema, foi 

necessário colocar os alunos a jogar em pares. Para isso, quando os pares tinham que 

selecionar uma opção de resposta à pergunta que lhes era colocada, era importante que, 

numa fase inicial, debatessem a questão (tendo em atenção que não podiam falar muito 

alto senão as outras duplas ouviam as suas respostas) e as opções de resposta que tinham. 

Assim, para verificar se os alunos tinham essa consciência foi necessário criar o critério 

de avaliação “Respeita a opinião do ser par”. Mais uma vez, observar estes alunos durante 

as várias repetições do quiz, permitiu-me verificar que, na primeira vez que jogaram, os 
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alunos detentores do telemóvel, selecionavam logo a resposta que lhes parecia mais 

acertada sem que a opinião do seu par interferisse na escolha. Por sua vez, nas últimas 

repetições do questionário, os pares já dialogavam uns com os outros, de modo a obterem 

um consenso sobre a reposta que iriam selecionar, para assim obter uma maior pontuação. 

Assim, dos alunos observados e, tendo em conta o critério de avaliação que se está a 

analisar, três dos alunos conseguiram, na maioria das situações, ter respeito pela opinião 

do colega com quem estava a participar e, desta forma, obtiveram nível 4. Porém, os 

outros dois alunos, tiveram mais dificuldades em ter em atenção este critério de avaliação 

e, foram frequentes as vezes em que os observei com alguns problemas em respeitar a 

opinião dos colegas. Portanto, estes dois alunos ficaram no nível 3 da escala de graduação. 

Todavia, no inicio do jogo, este comportamento era traduzido pela falta de calma e de 

organização das próprias duplas. Assim, numa fase inicial, sobre o critério de avaliação 

“Responde de forma ordeira”, os alunos tiveram algumas dificuldades a ter em conta este 

comportamento. Por sua vez, com o desencadear das várias participações verifiquei que 

os alunos observados foram conseguindo ter mais sucesso neste comportamento. Desta 

forma, os alunos obtiveram os mesmos níveis que no critério de avaliação anterior.  

 Como referido anteriormente, a realização deste quiz permitia me verificar se os 

alunos tinham adquirido os conhecimentos ou não, uma vez que esta aplicação dava a 

informação da quantidade de respostas certas e erradas e, por sua vez, pela reação dos 

alunos, era fácil associar as duplas que tinham errado ou acertado nas questões. Por outro 

lado, este aspeto relaciona-se com um comportamento importante que os alunos deviam 

ter. Ou seja, não podiam, de forma alguma, dar a resposta das questões às outras duplas 

porque assim estavam a prejudicar a aprendizagem dos colegas. Logo, este 

comportamento teve que se traduzir num critério de avaliação “Não dá as respostas às 

outras duplas”. Como tenho vindo a fazer um paralelo na observação realizada do 

comportamento dos alunos nesta atividade, é importante que neste critério de avaliação 

se proceda da mesma forma. Isto significa que, na primeira vez que o quiz foi realizado, 

os alunos com o entusiasmo que estavam a sentir, por vezes, davam a resposta em voz 

alta ao invés de a selecionarem no smartphone. Este era um comportamento que, por parte 

dos alunos não era propositado. Ou seja, a intenção não era dar as respostas aos colegas. 

Todavia, no final da primeira vez que responderam ao quiz, chamei os alunos à atenção 

para esse comportamento e, durante as vezes seguintes, os alunos reajustaram o seu 

comportamento tentando não dar a resposta aos colegas. Até porque ficaram com uma 
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maior consciência de que, para além de não os estarem a ajudar, a pontuação que os 

colegas teriam no final do jogo não seria justa nem correta. Desta forma, todos os alunos 

observados, conseguiram situar-se no nível 4 da escala de graduação graças à sua 

mudança de comportamento sobre este critério de avaliação. Por fim, é importante referir 

que, este tipo de atividade propicia um maior ruído na sala de aula, uma vez que os alunos 

estão em competição uns com os outros e, simultaneamente, têm que conversar com o 

seu par para chegarem a um consenso na resposta que irão dar. Para isso, foi construído 

o critério de avaliação “Permanece em silêncio enquanto a atividade está a decorrer”. 

Claro está que, nenhum dos alunos selecionados para a observação permaneceu em 

silêncio durante a atividade. Porém, o ruído que existia na sala, não se tornava prejudicial 

uma vez que era um barulho normal de uma atividade desta natureza. Por isso, os alunos 

situaram-se no nível 2 da escala de graduação, porque, de facto, foram muito poucas as 

situações em que estiveram em silencio. No entanto, este item de avaliação tem a 

observação de que este comportamento não foi negativo para os alunos devido à natureza 

da atividade e, aos comportamentos que propiciou.  

 

3.2.4. Escala de Graduação– Participação no diálogo  

 

Nome: _____________________________________________________________ 

Data: ________________ 

Aspetos a observar: 1-

Nunca 

2-Em 

muito 

poucas 

situações 

3-

Algumas 

vezes 

4-Em 

quase 

todas as 

situações 

5-

Sempre 

Respeita as opiniões dos 

colegas. 

     

Articula corretamente as 

suas ideias. 

     

Aguarda pela sua vez para 

participar. 
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Coloca questões 

pertinentes. 

     

Argumenta em função da 

sua opinião. 

     

Figura 17-Escala de graduação construída para avaliar a participação dos alunos no diálogo. 

 A escala de graduação presente na figura 17 pretende avaliar a participação de 

cinco alunos no diálogo realizado com a partilha de testemunhos recolhidos sobre a 

Guerra do Ultramar. Este instrumento de avaliação foi construído de acordo com as 

normas de construção das escalas de graduação. Por sua vez, está construído para avaliar 

de uma forma mais geral, a participação de cinco alunos do 2.º Ciclo do Ensino Básico 

na disciplina de História e Geografia de Portugal. Como o diálogo que estava na origem 

da utilização desta escala de graduação estava planeado para ocorrer na fase final da aula 

e, dessa forma, não duraria mais do que dez minutos, optei por construir um instrumento 

de avaliação cujos critérios me fornecessem informações sobre a participação dos cinco 

alunos. Por outro lado, a recolha de testemunhos foi uma atividade que já tinha sido 

pedida aos alunos pela professora cooperante e a qual tentei integrar durante a minha 

prática de ensino supervisionada.  

 Durante este diálogo não obtive qualquer dificuldade em avaliar os alunos, uma 

vez que os critérios de avaliação que eu pretendia utilizar para os observar já iam 

interiorizados. Por sua vez, os alunos neste diálogo estavam bastante entusiasmados em 

quererem partilhar as vivências que familiares, vizinhos e amigos tinham também 

partilhado com eles sobre a Guerra do Ultramar. Por outro lado, a professora cooperante 

também deu o seu contributo para aula, sendo um testemunho desta temática e, assim 

interveio no diálogo permitindo que os alunos a questionassem. De uma forma geral, os 

alunos observados foram capazes de respeitar as opiniões dos colegas e que, neste caso, 

essas opiniões foram construídas tendo por base os testemunhos que recolheram. Assim, 

sobre o critério de avaliação “Respeita as opiniões dos colegas”, os cinco alunos 

conseguiram sempre fazê-lo. Por sua vez, estes mesmos alunos tiveram consciência de 

que participar de uma forma ordenada, era uma mais valia para a aula e para as suas 

aprendizagens e, dessa forma daria mais hipóteses de um maior número de alunos intervir 

na aula. Por isso, sobre o item de avaliação “Aguarda pela sua vez para participar” os 

alunos observados situaram-se no nível 5 da escala de graduação porque, de facto, eles 
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conseguiram aguardar pela sua vez para falar. Nunca interromperam a intervenção dos 

colegas e, por isso, situaram-se no extremo positivo da escala.  

 Todavia, quando a participação dos alunos está em causa é necessário que, mesmo 

sendo uma avaliação mais generalizada, se avalie a organização das ideias que eles 

pretendem transmitir aquando da sua intervenção. Assim, para verificar este aspeto foi 

criado o critério de avaliação “Articula corretamente as suas ideias” e, efetivamente, todos 

os alunos observados conseguiram manter um discurso coerente e coeso e, para isso, foi 

fundamental que eles organizassem as suas ideias. Por isso, estes alunos, na sua 

participação oral conseguiram obter o nível 5. Em contrapartida e, após um desempenho 

excelente por parte dos alunos ao longo da participação no diálogo sobre os testemunhos, 

este teve uma descida acentuada no que ao próximo critério de avaliação diz respeito. 

Assim, sobre o item de avaliação “Coloca questões pertinentes” apenas um dos alunos foi 

capaz de colocar questões bastantes pertinentes à professora cooperante sobre o seu 

testemunho. Os restantes alunos observados foram colocando algumas questões que, em 

certa medida, eram pormenores banais do testemunho. Por isso, o aluno que mais se 

destacou na pertinência das questões realizadas obteve nível 4 e os outros alunos nível 3. 

Por fim, sobre o critério de avaliação “Argumenta em função da sua opinião”, os alunos 

foram tendo o cuidado de argumentar em função do conteúdo dos testemunhos que 

recolheram e, por isso, foram todos avaliados com o nível 4.  

 Utilizar esta escala de graduação permitiu-me verificar que os alunos quando 

sentem que vão contribuir para o ambiente de aprendizagem em sala de aula, tentam ao 

máximo, ter uma participação coerente. Ou seja, tentam organizar as ideias de acordo 

com o que é pretendido para o diálogo, questionam os colegas sem qualquer problema e, 

até têm a capacidade de fundamentar a sua opinião, mesmo quando isso não é exigido. 

Por outro lado, com a utilização deste instrumento de avaliação verifiquei que, numa fase 

posterior e, caso houvesse tempo, seria interessante criar um instrumento de avaliação 

com itens de participação ainda mais específicos para utilizar com estes alunos, porque 

iriamos, com certeza, ter resultados igualmente bons.  
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3.2.5. Escala de Graduação – Cumprimento das funções 

 

Nome: _____________________________________________________________ 

Data: ________________ 

Aspetos a observar: 1-

Nunca 

2-Em 

muito 

poucas 

situações 

3-

Algumas 

vezes 

4-Em 

quase 

todas as 

situações 

5-

Sempre 

Entende qual a função a 

desempenhar. 

     

Respeita tanto a sua função 

como a dos colegas. 

     

Coloca-a em prática 

durante a realização do 

trabalho de grupo.  

     

Desempenha corretamente 

a sua função.  

     

Figura 18- Escala de graduação construída para avaliar o nível de cumprimento das funções atribuídas aos alunos 
durante o trabalho de grupo. 

 Na figura 18 podemos observar uma escala de graduação utilizada com o objetivo 

de verificar o nível de cumprimento das funções atribuídas a cada aluno dentro do grupo 

de trabalho. Esta escala de graduação foi construída para avaliar cinco alunos do 2.º Ciclo 

do Ensino Básico na disciplina de Português. Nesta atividade, os alunos estavam a 

trabalhar em grupos e, de acordo com a aprendizagem cooperativa, para que um grupo 

funcione melhor é necessário que os alunos tenham responsabilidades e, por isso, atribuir 

uma função dentro desse mesmo grupo a cada elemento é um acontecimento bastante 

importante. E, por isso, decidi colocar em prática essa sugestão. Assim, cada aluno do 

grupo de trabalho tinha uma função específica dentro do mesmo (por exemplo, o guardião 

do tempo – o aluno era responsável por controlar o tempo definido para a realização da 

ficha de trabalho em grupo). Desta forma, achei interessante verificar o desempenho dos 

alunos tendo em conta estas funções, visto que, nunca tinham tido qualquer contacto com 

este tipo de prática. Assim, a escala de graduação da figura 18 foi construída tendo em 
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conta alguns dos objetivos definidos e relacionados com a prática desta estratégia da 

aprendizagem cooperativa. 

 Dessa forma, primeiramente era oportuno perceber se os alunos entenderam o que 

era pretendido para cada função que lhes tinha sido atribuída e, para isso foi criado o 

critério de avaliação “Entende qual a função a desempenhar”. No início da atribuição 

destes papéis achei os alunos um pouco confusos, no entanto, essa confusão só se deu até 

eles interiorizarem a função que tinham que desempenhar dentro do grupo. Após isso, os 

alunos em quase todas as situações conseguiram identificar e perceber a sua função. Por 

outro lado, quando existe um trabalho de grupo é necessário consciencializar os alunos 

para o respeito que devem ter pelos outros colegas. O mesmo acontece neste caso que, 

para o bom funcionamento do trabalho e da atribuição destas funções aos alunos, era 

necessário que eles respeitassem o papel de cada um no seio do grupo. Para isso, foi criado 

um critério de avaliação que consta na escala de graduação (“Respeita tanto a sua função 

como a dos colegas”). Sobre este critério de avaliação, durante a prática de observação, 

não observei qualquer desrespeito pelos alunos sobre a função dos colegas ou sobre a sua 

própria função. Aliás, os alunos interiorizaram de tal forma a sua função que o resultado 

se refletiu no bom funcionamento dos trabalhos de grupo. Logo, os cinco alunos 

observados obtiveram o nível 5. Após a verificação da interiorização das funções de cada 

um foi, também, importante verificar até que ponto é que os alunos conseguiam colocar 

em prática e desempenhar essas mesmas funções dentro do grupo. Para isso, foram 

criados os dois últimos critérios de avaliação presentes na escala de graduação da figura 

18: “Coloca-a em prática durante a realização do trabalho de grupo” e “Desempenha 

corretamente a sua função”. Estes dois critérios de avaliação podem ser abordados em 

conjunto uma vez que se eles se relacionam e os alunos obtiveram os mesmos níveis de 

avaliação. Deste modo, os alunos foram raras as ocasiões durante o trabalho desenvolvido 

em grupo que não tivessem desempenhado a sua função de uma forma correta e, isso 

pressupõe que os alunos a coloquem em prática no seio do grupo. Por este facto, os alunos 

foram avaliados com o nível 4.  

 De facto, os alunos receberam esta estratégia de trabalho tão bem que isso se 

refletiu nos níveis da escala de graduação nos quais se situaram. Por outro lado, utilizar 

esta escala de graduação, neste caso específico, permitiu-me verificar que, por vezes, 

atribuir um pouco de responsabilidade aos alunos, os fazem desempenhar melhor as suas 

funções enquanto aprendizes.  
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3.2.6. Escala de Graduação – Comportamento na dinâmica/explicação 

do modificador  

 

Nome: _____________________________________________________________ 

Data: ________________ 

Aspetos a observar: 1-

Nunca 

2-Em 

muito 

poucas 

situações 

3-

Algumas 

vezes 

4-Em 

quase 

todas as 

situações 

5-

Sempre 

Está sentado corretamente.      

Aguarda pela sua vez para 

falar. 

 

     

Permanece em silêncio 

enquanto o colega está a 

participar. 

     

Não dá a resposta ao colega 

que está no quadro sem que 

este lhe seja solicitada. 

     

Relaciona-se de modo 

adequado com os colegas. 

     

Figura 19- Escala de graduação para avaliar o comportamento dos alunos na dinâmica utilizada para explicar uma 
função sintática nova. 

A escala de graduação presente na figura 19 tem como propósito avaliar o 

comportamento de cinco alunos do 2.º Ciclo do Ensino Básico na disciplina de Português 

durante uma pequena dinâmica realizada no quadro para explicar uma nova função 

sintática: o modificador. Esta dinâmica foi realizada no quadro com o auxílio de umas 

tiras de goma eva com os vários constituintes da frase. A intenção passava pela deslocação 

dos alunos ao quadro e, pelo desafio de moverem o constituinte que dizia respeito à 

função sintática em causa, para verificarem que outras construções frásicas se poderiam 

ter com a deslocação do modificador. Desta forma, achei pertinente avaliar o 

comportamento destes alunos perante esta situação uma vez que era uma dinâmica nova 
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para a turma e porque ainda não tinha realizado qualquer tipo de observação 

comportamental sobre estes alunos.  

  Assim, esta escala de graduação visa avaliar o comportamento dos cinco 

alunos selecionados perante o desenrolar da dinâmica já explicada. Portanto, sobre o 

primeiro critério de avaliação “Está sentado corretamente”, apenas um dos alunos 

observados permaneceu sentado incorretamente durante a maior parte do processo de 

observação. Inicialmente, esse aluno estava sentado de uma forma correta, mas à medida 

que a atividade se foi desenvolvendo, o aluno foi alterando o seu comportamento. Desta 

forma, só esteve sentado corretamente em muito poucas situações. Por sua vez, os 

restantes alunos conseguiram, sempre, manter-se sentados corretamente. Quanto ao aluno 

que estava sentado incorretamente, este foi chamado à atenção para alterar o 

comportamento e este alegou que só estava sentado daquela forma para ter uma melhor 

visão para o quadro. Todavia, o aviso manteve-se e o aluno não alterou o comportamento. 

Por conseguinte, como a dinâmica pressuponha a participação dos alunos, quer do seu 

lugar quer no quadro, foi importante a criação de um critério de avaliação que atribuísse 

importância ao comportamento que está associado à participação. Desta forma, criou-se 

o item “Aguarda pela sua vez para falar”. Sobre este critério, a prática de observação 

realizada permitiu-me verificar que, neste aspeto, os alunos conseguem ter um 

comportamento bom. Ou seja, três dos alunos sempre que queriam intervir, aguardavam 

pela sua vez. No entanto, os restantes dois alunos, tiveram esse cuidado na maioria das 

situações, o que me levou a classifica-los com o nível 4. Todavia, quando se avalia o 

comportamento dos alunos é necessário ter em conta o respeito que eles possuem 

enquanto os outros colegas estão a participar e, dessa forma, foi criado o terceiro critério 

de avaliação (“Permanece em silêncio enquanto o colega está a participar”). Sobre este 

critério, os alunos também não apresentaram grandes dificuldades em conseguir cumpri-

lo. Mas, como os alunos não são todos iguais, dois deles situaram-se no nível 4 enquanto 

que os restantes 3 alunos se situaram no nível 5. Estes alunos diferenciaram-se por uma 

simples razão. Os alunos com o nível mais baixo queriam participar na atividade e, por 

isso, tiveram um comportamento um pouco diferente dos restantes alunos. Diferente na 

medida em que começaram a mostrar-se chateados por serem outros alunos selecionados 

para participar no quadro e, por isso, quando os colegas foram participar na dinâmica, 

estes tentaram perturbar, no inicio, a participação dos colegas. No entanto, esses alunos 

conseguiram entender que esse não era o comportamento mais correto a ter e que, embora 
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estivessem a prejudicar a aprendizagem dos colegas, estavam também a prejudicar a 

participação deles próprios na dinâmica. Consequentemente, estes alunos poderiam dar a 

solução da dinâmica aos colegas que iam ao quadro participar e isso não aconteceu. 

Assim, no critério de avaliação “Não dá a resposta ao colega que está no quadro sem que 

esta lhe seja solicitada”, todos os alunos conseguiram, de facto, ter sucesso neste item. 

Por fim, sobre o critério de avaliação “Relaciona-se de modo adequado com os colegas”, 

os alunos que anteriormente ficaram chateados pela participação dos colegas, obtiveram 

um nível 4. Isto porque o facto de terem feito uma pequena birra pela não participação é 

uma forma de terem um comportamento negativo para com os colegas e, como foi uma 

situação ocasional, durante toda a prática da observação, estes alunos foram avaliados 

com o nível 4. Já os restantes alunos situaram-se no nível 5, uma vez que não houve 

qualquer desrespeito comportamental para com os colegas.  

 Ao utilizar esta escala de graduação, para além dos aspetos que referi que foram 

observados sobre o comportamento destes alunos, permitiu-me também ficar em alerta 

para o futuro e, para eventuais situações semelhantes para, atempadamente, encontrar 

uma estratégia eficaz para moldar estes comportamentos menos corretos. 

 

3.2.7. Escala de Graduação – Compreensão das funções sintáticas 

 

Nome: _____________________________________________________________ 

Data: ________________ 

Aspetos a observar: 1-

Nunca 

2-Em 

muito 

poucas 

situações 

3-

Algumas 

vezes 

4-Em 

quase 

todas as 

situações 

5-

Sempre 

Identifica, corretamente, a 

função sintática.  

     

Relaciona a função 

sintática com o seu 

respetivo significado. 
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Não confunde as funções 

sintáticas semelhantes 

(modificar e complemento 

oblíquo). 

     

Utiliza as estratégias 

aprendidas para identificar 

a função sintática mais 

facilmente. 

     

Figura 20- Escala de graduação utilizada para verificar a aquisição de conhecimentos sobre as funções sintáticas. 

 Na figura 20, podemos observar uma escala de graduação cujo objetivo é verificar 

a aquisição de conhecimentos específicos, neste caso, das funções sintáticas, por parte 

dos alunos. A prática da observação realizada, tendo em conta a utilização deste 

instrumento de avaliação, só foi possível porque aliei a resolução de um exercício sobre 

esta temática, presente no manual adotado. Para isso, foram selecionados cinco alunos na 

disciplina de Português do 2.º Ciclo do Ensino Básico.  

 Assim, esta escala de graduação permite verificar a aquisição dos conhecimentos 

sobre as funções sintáticas. Para isso, os critérios de avaliação nela presentes tiveram que 

ser criados tendo em conta os objetivos definidos para a aprendizagem. Logo, o primeiro 

critério de avaliação diz respeito à identificação das funções sintáticas, o modificador e o 

complemento oblíquo. Assim, sobre o critério “Identifica, corretamente, a função 

sintática” a observação realizada permitiu-me verificar que dois dos alunos avaliados têm 

bastantes dificuldades em identificar a função sintática, à qual o exercício atribui mais 

importância. Desta forma, com a realização do exercício e, simultaneamente, com a 

prática da observação, permitiu-me averiguar que estes dois alunos conseguiram 

identificar a função sintática em causa, em muito poucas situações. Por outro lado, um 

dos alunos observados, por distração, conseguiu identificar a função sintática mais vezes 

do que os dois alunos anteriores. Desta forma, este aluno situou-se no nível 3 da escala 

de graduação. Todavia, os restantes dois alunos conseguiram identificar sempre a função 

sintática em causa, sem qualquer dificuldade. Por sua vez, para se conseguir identificar 

uma função sintática é necessário que a ela se associe um significado. Este significado 

vai permitir uma identificação mais fácil e mais rápida da função sintática em causa. Por 

isso, o segundo critério de avaliação presente nesta escala de graduação (“Relaciona a 

função sintática com o seu respetivo significado”) torna-se importante para esta 
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observação dos conhecimentos. Os dois alunos que, no critério anterior, apresentaram 

dificuldades na identificação da função sintática apresentaram, igualmente, dificuldades 

em relacionar a função sintática ao seu significado. Todavia, os restantes alunos 

observados já se sentiam mais confortáveis com o conteúdo lecionado e, por isso, durante 

a realização do exercício eles conseguiram, em quase todas as situações relacionar a 

função sintática com o seu significado. Por conseguinte, as duas funções sintáticas podem 

levar à confusão nos alunos, porque são semelhantes. E, dessa forma, foi pertinente criar 

um item de avaliação que me permitisse observar se os alunos as conseguiam diferenciar. 

Assim, sobre o critério “Não confunde as funções sintáticas semelhantes (modificar e 

complemento oblíquo).”, dois dos alunos observados um tem bastantes dificuldades em 

diferenciar o modificador do complemento oblíquo enquanto que, dois alunos conseguem 

diferenciar estas funções sintáticas em quase todas as situações. Por sua vez, um aluno 

está situado no nível 3, porque também apresenta algumas dificuldades nesta distinção.  

 Aquando da lecionação destes conteúdos foram ensinadas aos alunos estratégias 

que os auxiliam na identificação de cada função sintática e, por isso, durante a resolução 

do exercício quis verificar se, de facto, os alunos as colocam em prática. Para isso, foi 

criado o último critério de avaliação presente na escala de graduação (“Utiliza as 

estratégias aprendidas para identificar a função sintática mais facilmente”). Sobre este 

item verifiquei que, dois dos alunos utilizaram, sempre, a estratégia que lhes foi ensinada 

enquanto que, outros dois alunos a utilizaram em muito poucas situações. Porém, o aluno 

que resta da observação usou essa estratégia em quase todas as situações.  

 Utilizar esta escala de graduação fez-me perceber que estes conteúdos gramaticais 

necessitam de ser mais trabalhados com os alunos visto que, de uma forma geral, existem 

dificuldades na identificação dos mesmos. Contudo, pensava que recorrer às estratégias 

seria mais fácil para os alunos identificarem e até distinguirem estas duas funções 

sintáticas, mas com a prática da observação verifiquei que, por muito que os alunos 

utilizem estas estratégias, a dificuldade permanecia. Assim, é necessário que os alunos 

resolvam mais exercícios para que realmente se verifique qual é a causa exata da 

dificuldade. Por outro lado, no momento da correção do exercício, a explicação dos 

conteúdos foi de novo reforçada com a ajuda dos alunos que estavam mais à vontade com 

os conteúdos, para ver se as dificuldades dos restantes alunos diminuíam.  
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3.2.8. Escala de Graduação – Leitura 

 

Nome: _____________________________________________________________ 

Data: ________________ 

Aspetos a observar: 1-

Nunca 

2-Em 

muito 

poucas 

situações 

3-

Algumas 

vezes 

4-Em 

quase 

todas as 

situações 

5-

Sempre 

Pronuncia, corretamente, 

as palavras. 

     

Lê num tom adequado.      

Lê com um ritmo ajustado 

ao contexto. 

     

Lê expressivamente as 

falas das personagens, de 

acordo com as didascálias. 

     

Lê, de forma a respeitar a 

pontuação utilizada. 

     

Figura 21- Escala de graduação construída para avaliar a leitura dos alunos. 

 A escala de graduação presente na figura 21, foi criada com o objetivo de avaliar 

a leitura de cinco alunos do 2.º Ciclo do Ensino Básico na disciplina de Português. Esta 

leitura foi realizada em sala de aula recorrendo à obra literária Os Piratas-Teatro de 

Manuel António Pina. Como esta obra literária tinha que ser lida e analisada, pelos alunos, 

em sala de aula, achei pertinente construir este instrumento de avaliação para verificar se 

os alunos evoluíram e tiveram em conta as indicações dadas para este tipo de leitura.  

 Desta forma, primeiramente é necessário verificar se os alunos, durante a sua 

leitura, pronunciam corretamente as palavras e, para isso, foi criado um critério de 

avaliação específico “Pronuncia, corretamente, as palavras”. Sobre ele, os alunos 

observados foram conseguindo pronunciar as palavras de uma forma adequada, sendo 

que, existiu uma distinção entre eles, porque três dos alunos tinham uma pronúncia mais 

corretada das palavras. Por isso, esses três alunos situaram-se no nível 4 enquanto que os 

restantes alunos se posicionaram no nível 3. Por outro lado, quando falamos em leitura e, 
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principalmente, quando estamos a ler em voz alta é necessário que se tenha atenção à 

colocação da voz para que o público nos oiça e entenda as palavras que estamos a ler. 

Assim, o segundo critério de avaliação presente na escala de graduação da figura 21 diz 

respeito a essa temática (“Lê num tom adequado). Sobre este item, três dos alunos 

apresentaram algumas oscilações de tom durante a leitura de uma cena da obra literária 

e, por isso, situaram-se no nível 3. Todavia, os restantes alunos já tiveram mais cuidado 

em ter um tom de voz mais adequado à situação em causa e, por isso, foram avaliados 

com o nível 4. Seguidamente, com o critério de avaliação “Lê com um ritmo ajustado ao 

contexto” é expectável que os alunos ajustem o seu ritmo de leitura para que o que estão 

a ler seja ouvido pelos restantes colegas de uma forma agradável e com um ritmo certo. 

Desta forma, apenas um dos alunos, em muito poucas situações, teve em conta este aspeto 

importantíssimo da leitura. Por sua vez, três dos alunos conseguiram, em quase todas as 

situações, ler com um ritmo adequado ao contexto de sala de aula e, por fim, o aluno que 

resta teve mais dificuldades em manter o ritmo e, por isso foi avaliado com nível 3. No 

entanto, para que os alunos consigam ler num ritmo adequado é, igualmente, necessário 

que respeitem os sinais de pontuação presentes nas frases e, para verificar esse aspeto, foi 

criado um critério de avaliação (“Lê, de forma a respeitar a pontuação utilizada”). Sobre 

este aspeto a maioria dos alunos observados teve em conta os sinais de pontuação que 

estavam ao longo da cena. Desta forma, três dos alunos tentaram, na maioria das 

situações, respeitar a pontuação e, por isso foram avaliados com o nível 4. Por outro lado, 

dois alunos tiveram mais dificuldades em respeitar a pontuação e, por isso foram 

avaliados com o nível 2 e com o nível 3.   

 A obra literária em análise trata-se de uma peça de teatro e, como tal, quando se 

está a fazer uma leitura da mesma, é necessário dar importância à expressividade que é 

característica destas obras literárias. Com isto, era importante verificar de que forma é 

que os alunos, mesmo estando a ter contacto com a cena em causa pela primeira vez, 

conseguiam interpretar a personagem que lhes tinha sido atribuída, tendo em conta os 

detalhes e as indicações que lhes eram dadas pelas didascálias. E, por isso, o critério de 

avaliação “Lê expressivamente as falas das personagens de acordo com as didascálias” é 

de máxima importância nesta escala de graduação. Sobre a observação realizada tendo 

em conta este critério de avaliação, posso referir que, dois dos alunos empenharam-se 

muito para conseguir ler de acordo com as indicações que lhes eram dadas pelas 

didascálias, chegando mesmo a não existir momento algum em que eles não tivessem o 
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cuidado de interpretar a sua personagem e, por isso, foram avaliados com o nível 5. Em 

contrapartida, um dos alunos procedeu a uma leitura normal da fala da sua personagem 

e, foram raros os momentos em que lhe acrescentou alguma expressividade, por isso, foi 

avaliado com o nível 2. No entanto, um outro aluno observado conseguiu, em alguns 

momentos demonstrar um esforço maior que o aluno anterior e, portanto, foi avaliado 

com o nível 3.  

 Com o auxílio desta escala de graduação consegui verificar que alguns alunos 

acreditam que fazer uma leitura de um texto, seja ele em teatro ou narrativo, é ler apenas 

o que lá esta. Mas, na verdade, fazer a leitura de um texto é muito mais do que isso. É 

necessário ter em conta vários fatores como os que foram utilizados para os critérios de 

avaliação da figura 21. Todavia, alguns alunos observados tiveram dificuldades em dar 

um ritmo à leitura devido ao desrespeito pela pontuação. Para tentar melhorar esta 

avaliação ao nível da leitura, os alunos nas aulas seguintes, continuaram a proceder à 

leitura das restantes cenas para os colegas, tendo sido alertados para a importância do 

respeito pela pontuação e pelas didascálias.  

 

3.2.9. Escala de Graduação– Intervenção na análise das cenas lidas 

 

Nome: _____________________________________________________________ 

Data: ________________ 

Aspetos a observar: 1-

Nunca 

2-Em 

muito 

poucas 

situações 

3-

Algumas 

vezes 

4-Em 

quase 

todas as 

situações 

5-

Sempre 

Respeita as opiniões dos 

colegas. 

     

Articula corretamente as 

suas ideias. 

     

Aguarda pela sua vez para 

participar. 
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Intervém, de acordo, com a 

questão feita. 

     

Acrescenta informações 

pertinentes à intervenção 

dos colegas. 

     

Figura 22- Escala de graduação construída para avaliar a participação dos alunos na análise de algumas cenas 
numa obra literária. 

 Na figura 22, podemos observar uma escala de graduação com o objetivo de 

avaliar cinco alunos selecionados previamente, acerca da sua participação aquando da 

análise oral de algumas cenas da obra literária Os Piratas-Teatro de Manuel António 

Pina. Assim, esta escala de graduação foi criada para alunos do 2.º Ciclo do Ensino Básico 

e para ser implementada na disciplina de Português. Nesta turma ainda não tinha 

procedido à observação da participação dos alunos e, por isso, este foi um momento 

oportuno para a colocar em prática.  

 Deste modo, a escala de graduação está construída para avaliar a participação dos 

alunos de uma forma mais abrangente e geral. Assim, sobre o primeiro critério de 

avaliação “Respeita a opinião dos colegas”, os alunos observados não tiveram qualquer 

dificuldade em fazê-lo e, por isso, foram avaliados com o nível 5. Porém, para respeitar 

a opinião dos colegas é igualmente importante que os alunos tenham o cuidado de 

esperarem que o colega termine a sua intervenção para que, de seguida, lhe seja dada 

autorização para intervir. Para verificar se os alunos conseguiam, efetivamente, deixar os 

colegas terminarem as suas intervenções foi construído o critério de avaliação “Aguarda 

pela sua vez para falar”. Sobre ele, felizmente, não há nada a referir uma vez que estes 

alunos, neste contexto, conseguiram ter em atenção a participação dos colegas o que fez 

com que, de certa forma, eles aguardassem sempre pela sua vez para intervir. Por outro 

lado, quando se apela à intervenção dos alunos, é necessário que estes, de uma forma 

rápida, organizem as suas ideias para que elas se articulem de uma forma correta de modo 

a transmitirem uma mensagem coerente. Para isso, surge o item de avaliação “Articula 

corretamente as suas ideias”. Neste aspeto os alunos observados já demonstraram 

algumas fragilidades. À exceção de um aluno, que foi avaliado com o nível 2, os restantes 

alunos situaram-se no nível 3. Esta avaliação deve-se ao facto de os alunos apresentarem 

um discurso, por vezes, confuso. Isto porque não o articulam corretamente, recorrendo a 

articuladores do discurso, a advérbios de modo, entre outros.  
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 Normalmente, quando é realizado um diálogo com vista à análise de uma obra 

literária é, evidente, que o professor tem de ser um guia da aprendizagem, começando por 

colocar questões aos alunos de modo a orientar a análise dessa mesma obra. Por outro 

lado, é expectável que os alunos respondam de acordo com o que lhes foi questionado. 

Assim, tendo em conta esta situação, surge o critério de avaliação “Intervém de acordo 

com a questão feita”. Sobre este item posso referir que a observação realizada me permitiu 

verificar que um dos alunos teve bastante dificuldade em intervir de acordo com o que 

lhe tinha sido perguntado e, por isso, obteve nível 2. Por sua vez, os restantes alunos 

apenas responderam ao que lhes era pedido e, por isso, três deles situaram-se no nível 5 

e o outro aluno no nível 4, uma vez que, numa das questões o aluno tentou fugir ao assunto 

da mesma. No entanto, durante este diálogo, por vezes, outros alunos que não estavam a 

ser avaliados intervinham no diálogo e, por vezes, era necessário a ajuda dos colegas para 

acrescentarem as informações que realmente eram pedidas. Antecipando este 

acontecimento, na escala de graduação podemos encontrar um critério de avaliação que 

lhe diz respeito (“Acrescenta informações pertinentes à intervenção dos colegas”). Sobre 

este critério, um dos alunos não teve qualquer tipo de intervenção neste sentido. Porém, 

os restantes alunos observados intervieram no diálogo, tentando ajudar os colegas, no 

sentido de acrescentarem mais informações, mas como esses casos sucederam-se apenas 

algumas vezes, os restantes alunos observados foram avaliados com nível 3.  

 Utilizar esta escala de graduação nestes alunos permitiu-me verificar que, por 

vezes, damos mais atenção a aspetos cognitivos em detrimento das atitudes dos alunos. 

Neste caso, foi importante verificar que os alunos, por poucas informações que tivessem 

tentavam ajudar os seus colegas nas intervenções realizadas. Contudo, estes alunos não 

tiveram uma má prestação no que à participação diz respeito. Por outro lado, seria 

interessante a implementação de uma escala de graduação para avaliar o tipo de discurso 

que estes alunos têm. Porém, como o tempo de prática de Ensino Supervisionada foi curta, 

não deu para ter essa experiência.  

De uma forma geral, utilizar estes instrumentos de avaliação formativa, por vezes 

aliados a verificações de aspetos cognitivos, foi uma mais valia para a minha prática de 

ensino supervisionada. Através deles, foi possível verificar o desempenho de diferentes 

alunos perante as mesmas situações e, no fundo tirar conclusões importantes. Por vezes, 

os alunos que, até nem obtêm resultados bons nas avaliações sumativas, quando 

implementada a prática da observação, é interessante verificar que eles acabam por se 
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esforçar para ter um comportamento correto na sala de aula e participações pertinentes. 

Por outro lado, permitiu me verificar que, muitas das vezes, também é necessário utilizar 

estes instrumentos de avaliação com os ditos melhores alunos. Isto porque, em certa 

medida, alguns deles, dão por garantida a nota do teste de avaliação, mas, em algumas 

situações, descuram estas avaliações que são realizadas aula a aula e, que, interferem na 

sua avaliação final.  

Por outro lado, e, mais importante do que isso, a utilização destes instrumentos de 

avaliação e, mais concretamente, a prática da observação em contextos de ensino 

diferentes, permitiu-me alterar as minhas práticas de ensino. Ou seja, ao longo da 

implementação destas listas de verificação e escalas de graduação e, de seguida, da 

reflexão sobre as mesmas, tive que proceder ao ajuste das estratégias para que, de certa 

forma, melhorasse os aspetos que estavam a dificultar a aprendizagem dos alunos. 

Contudo, em alguns dos momentos, quando esse reajustamento da estratégia, passava por 

ser realizada no final da prática da observação, consegui verificar que, alguns dos alunos, 

nesse exato momento tinham em consideração o apelo que lhes era feito. Por exemplo, 

quando estava a observar o comportamento de um aluno e, verificava que ele não estava 

sentado corretamente e, esse aluno era alertado para esse facto, para além da estratégia 

escolhida para reverter esse comportamento ser banal, eu conseguia ter noção de que o 

aluno fazia um esforço para alterar esse comportamento.  

Efetivamente, durante as várias oportunidades que me foram proporcionadas, 

anteriores à realização da prática de ensino supervisionada, para ter contacto com a 

realidade da docência, foram raros os docentes que afirmaram utilizar esta técnica de 

avaliação formativa. No entanto, pela experiência que eu tive durante a minha realização 

da prática de ensino supervisionada esta auxiliou-me bastante neste percurso realizado.  
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Considerações Finais 
 

A prática da observação permite avaliar aspetos do processo didático que não 

podem ser abordados por outras técnicas (Zabalza, 1994). Através dela é possível 

verificar objetivos que se relacionam com emoções, comportamentos, motricidade, 

hábitos de trabalho, entre outros. No entanto, é necessário que a esta técnica da prática da 

avaliação formativa estejam associados instrumentos para a recolha e registo dos dados. 

Durante a prática de ensino supervisionada, a observação dos processos de aprendizagem 

teve como principais instrumentos de registo as listas de verificação e as escalas de 

graduação. 

Para uma prática eficaz da observação foi necessário construir a planificação do 

processo de ensino e de aprendizagens para que os objetivos da mesma estivessem bem 

definidos. Através destes objetivos era necessário decidir qual o comportamento/atitude 

que se pretendia observar. Depois tive que decidir sobre o instrumento de avaliação mais 

adequado para se utilizar na prática de observação. Por sua vez, eram definidos os 

critérios de avaliação que iriam constar no instrumento de avaliação e que tinham de se 

relacionar com os objetivos definidos para a aprendizagem em causa. Este procedimento 

repetiu-se para todas as observações realizadas, quer no contexto do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, quer no 2.º Ciclo do Ensino Básico. 

Colocar em prática a observação recorrendo aos instrumentos de avaliação que 

anteriormente foram mencionados, auxiliou-me na avaliação e na regulação das 

aprendizagens dos alunos, assim como no momento das avaliações de final do período. 

Se, numa primeira fase, a utilização destes instrumentos de avaliação formativa me fez 

despender algumas horas do meu trabalho de preparação de aulas para executar durante 

a prática de ensino supervisionada, por outro lado auxiliou-me na recolha certa das 

informações que eu pretendia sobre os alunos. Ou seja, a utilização destes instrumentos 

de avaliação ajudou-me, sem dúvida, a diagnosticar, de uma forma mais aprofundada, as 

dificuldades que os alunos apresentavam. Contudo, para encontrar soluções para as 

dificuldades que tinham sido observadas era necessário a realização de uma reflexão 

bastante criteriosa, para, de facto, encontrar as melhores estratégias de ensino para fazer 

face a dificuldade observada e levar o aluno ao sucesso na aprendizagem. Todavia, em 

alguns momentos, essa reflexão era realizada no próprio decorrer da aula, uma vez que a 

dificuldade observada necessitava, de imediato, de uma intervenção. Apesar deste 
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processo parecer, no início, um pouco confuso, uma vez que foi necessário estar bastante 

consciente e atenta àquilo que se estava a passar na sala, à medida que se foi conhecendo 

melhor os alunos, tornou-se mais fácil encontrar uma estratégia aquando do momento da 

observação para melhorar a dificuldade que estava a ser detetada com a prática da 

observação. Porém, nem todas as dificuldades detetadas poderiam ser superadas no 

momento exato da observação, uma vez que, como referido anteriormente, necessitavam 

de uma reflexão mais exata e criteriosa. Por outro lado, quando a dificuldade observada 

dizia respeito a algum conteúdo lecionado, a estratégia passava por um reforço do mesmo, 

ou, então, em casa, após uma reflexão, encontrava uma estratégia mais adequada para o 

aluno em causa e era implementada na aula do dia seguinte.  

De facto, a utilização dos instrumentos de observação para realizar a avaliação 

formativa dos alunos nos vários contextos permitiu-me verificar aspetos interessantes, 

nomeadamente em comportamentos e atitudes, que, por vezes, não interferiam na 

avaliação periódica dos alunos. Felizmente, tive a possibilidade de ter um estágio bastante 

completo, na medida em que uma das professoras cooperantes integrou as estagiárias 

todas nas avaliações de final de período da turma em que a prática de ensino 

supervisionada estava a ser realizada. Assim, tendo como auxílio da avaliação todos os 

instrumentos que foram construídos para a observação, estes permitiram ter uma 

avaliação dos alunos mais pormenorizada. Isto significa que as fichas de trabalho, 

exercícios para avaliação e os próprios instrumentos de avaliação utilizados foram 

considerados na avaliação final dos alunos. De salientar que os alunos tinham 

conhecimento de que tudo o que se passava em sala de aula, desde o raciocínio às atitudes 

e comportamentos, foram tidos em conta nas suas avaliações finais.  

Daí que possa afirmar que no futuro do exercício da profissão de professora vou 

realizar a avaliação formativa, dando especial importância à técnica da observação. 

Efetivamente, para se utilizar a técnica da observação é preciso ter objetivos das 

atividades bem definidos para que os critérios de avaliação presentes nos instrumentos de 

observação os contemplem. Também o facto de a minha prática de ensino supervisionada 

ter privilegiado a construção destes mesmos instrumentos, proporcionou-me uma destreza 

bastante grande na criação de objetivos. Não esquecendo que a realização destes 

instrumentos de avaliação teve que ter em conta as suas regras de construção. No início, 

a sua construção foi um pouco complicada, mas com a prática, tornou-se bastante rápida.  
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 Em suma, a utilização destes instrumentos de observação no âmbito da avaliação 

formativa foi uma mais valia para os alunos dos dois contextos de ensino, assim como 

para mim enquanto futura professora. Com a sua utilização, consegui, de certa forma, 

apropriar-me de mais estratégias de ensino para auxiliar os alunos no processo de 

aprendizagem, o que os beneficiou na sua aprendizagem. Por outro lado, aquando das 

avaliações de final de período, foi mais fácil utilizarmos todos os recursos que tínhamos. 

Contudo, o mais importante da utilização destes instrumentos foi verificar as dificuldades 

dos alunos e ser capaz de intervir face a essas dificuldades.  
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Unidade: 2.3- Ulisses e outros textos  

Conteúdos Metas Curriculares Objetivos específicos Atividades Recursos Avaliação 

 

 

 

(Gramática) 

Sintaxe: 

*Frase ativa e 

frase passiva 

 

 

G6-23. Analisar e estruturar 

unidades sintáticas: 

4.Transformar frases ativas em 

frases passivas e vice-versa. 

*Listar as atividades a que se 

propõe durante a aula. 

 

*Identificar os principais 

constituintes de uma frase 

(sujeito, predicado e 

complementos). 

*Distinguir uma frase ativa de 

uma frase passiva. 

*Enumerar as diferenças 

existentes entre uma frase ativa 

e uma frase passiva. 

*Criar frases ativas. 

*Criar frases passivas. 

*Transformar frases ativas em 

frases passivas de acordo com 

as regras. 

*Transformar frases passivas 

em frases ativas de acordo com 

as regras. 

*Respeitar o trabalho dos 

colegas. 

*Respeitar a opinião dos 

colegas. 

*Escrita do sumário. 

 

 

*Diálogo inicial 

permitindo a 

realização de uma 

aula invertida: é 

pedido aos alunos 

que, com a ajuda de 

uma frase retirada do 

texto E agora 

Robison de Daniel 

Defoe (“O barco 

perdeu o rumo”), 

expliquem as 

transformações que 

ocorrem com as 

frases ativas e as 

frases passivas. 

* Realização de um 

quadro síntese com 

as principais 

alterações entre estes 

dois tipos de frases. 

*Quadro 

*Marcador 

 

*Quadro 

*Marcador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ficha de 

trabalho 

*Lápis 

*Borracha 

Avaliação 

diagnóstica 

Através do diálogo 

inicial e da aula 

invertida, verificar o 

que os alunos ainda se 

recordam sobre este 

aspeto gramatical. 

 

Avaliação 

Formativa 

 

 Do processo: 

Observação não 

instrumentada do 

comportamento dos 

alunos aquando da 

realização do trabalho 

em grupo.   

 

Dos resultados: 

Observação 

instrumentada do 

cumprimento das 
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*Expor, de forma clara, a sua 

opinião, fundamentando-a. 

*Cumprir a tarefa que lhe é 

atribuída para que o grupo 

funcione como uma equipa de 

trabalho. 

*Realização de 

pequenos grupos de 

trabalho, com vista a 

que os alunos 

apliquem os 

conhecimentos 

adquiridos numa 

ficha de trabalho 

(Apêndice B e C). 

funções atribuídas a 

cada elemento do 

grupo (Apêndice A).  
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Área Conteúdos Metas Objetivos 

específicos 

Atividades Recursos Avaliação 

06-11-2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Português 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EL): 

 

- Leitura e audição: obras 

de literatura para a 

infância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EL): 

 

21- Ler e ouvir textos 

literários: 

Ler e ouvir ler obras de 

literatura para a infância 

e textos de tradição oral. 

 

 

22- Compreender o 

essencial dos textos 

escutados e lidos:  

Identificar, justificando, 

as personagens 

principais; 

Recontar textos lidos; 

- Listar as 

atividades a que 

se propõe durante 

o dia. 

 

- Desenvolver a 

oralidade.  

 

 
 

- Identificar os 

constituintes de 

um livro. 

- Dizer quais os 

objetivos desses 

constituintes. 

 

- Ouvir uma obra 

de literatura para 

a infância. 

 

- Escrever e 

avaliar o Plano 

do Dia. 

 

 

- Hora das 

novidades. 

 

 

- Apresentação 

do livro O senhor 

do seu nariz e 

outras histórias 

de Álvaro 

Magalhães.  

 

 

- Leitura do 

conto: Onde está 

a felicidade? 

(Anexo A) 

 

 

 

- Quadro 

- Marcadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Livro O 

senhor do 

seu nariz e 

outras 

histórias de 

Álvaro 

Magalhães.  
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Propor títulos 

alternativos para textos; 

interpretar sentidos da 

linguagem figurada; 

Responder, oralmente e 

por escrito, de forma 

completa a questões 

sobre os textos. 

 

 

 

 

 

 

 

23- Ler para apreciar 

textos literários: 

manifestar sentimentos, 

ideias, pontos de vista 

suscitados pelas 

histórias ouvidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Interpretar o 

sentido global da 

história. 

 

- Traduzir a 

mensagem 

presente na obra. 

 

- Relacionar a 

mensagem 

transmitida pela 

autora com 

provérbios.  

 

- Apreciar quais 

os sentimentos 

que para os 

alunos revelam 

felicidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Através do 

diálogo, explorar 

a mensagem que 

o conto 

transmite.  

- Em simultâneo, 

a professora 

estagiária, vai 

referindo alguns 

provérbios, para 

que os alunos 

consigam 

associar a 

felicidade a bens 

não materiais.  

 

- Através do 

diálogo em 

turma, e da 

discussão acerca 

da mensagem do 

conto, os alunos 

vão referindo 

sentimentos que 

apelam à 

felicidade e até 

mesmo, o que é 

que para eles lhes 

traz felicidade.  

 

 

 

 

 

 

- Provérbios 

em 

cartolinas 

coloridas. 

(Apêndice 

A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

formativa: 

 

Do processo: 

 

Observação 

instrumentada 

da participação 

dos alunos no 

diálogo 

realizado.  

(Apêndice D) 
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1 O Plano Individual de Trabalho, é uma estratégia usada pela professor cooperante e integra-se no Movimento da Escola Moderna.  

 

Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoio ao 

Estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Números e Operações: 

Multiplicação de números 

naturais: tabuadas do 7,8 e 

9; múltiplo de um número. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIT1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiplicar números 

naturais: 

Saber de memória as 

tabuadas do 7,8 e do 9. 

Utilizar corretamente a 

expressão múltiplo de e 

reconhecer que os 

múltiplos de 2 são os 

números pares. 

Reconhecer os 

múltiplos de 2, 5 e 10 

por inspeção do 

algarismo das unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Identificar os 

múltiplos de 7. 

 

- Referir as 

diferenças entre 

os múltiplos de 2, 

5 e 7.  

 

- Saber de 

memória a 

tabuada do 7.  

 

 

 

 

 

- Treinar 

conteúdos mais 

complexos. 

 

- Resolver 

exercícios que 

permitam 

esclarecer essas 

dúvidas. 

 

 

- Atividade “A 

oficina do 

Geringonças”. 

(Apêndice B) 

 

- Atividade 

referente aos 

múltiplos. 

(Apêndice C) 

 

 

 

 

 

 

 

- Planos 

Individuais de 

Trabalho (Anexo 

B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Folha com 

a questão 

problema; 

- Cartolinas; 

- 

Ferramentas 

em goma 

eva; 

-Tesouras; 

- Cola; 

- Quadro; 

-

Marcadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

formativa: 

 

Dos resultados: 

 

Verificação da 

resolução da 

questão-

problema.  
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2 Explicação do projeto em anexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAFM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bloco 1 – Descoberta e 

organização progressiva 

de volumes: Construções 

 

 

 

 

 

 

 
Bloco 2-  Descoberta e 

organização progressiva 

de superfícies: Desenho de 

expressão livre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazer construções 

permite a exploração da 

tridimensionalidade, 

ajuda a desenvolver a 

destreza manual e 

constitui um desafio à 

capacidade de 

transformação e criação 

de novos objetos. 

 

 

O prazer proporcionado 

pelo desenrolar do traço 

é um jogo pessoal que 

suscita a representação 

de sensações, 

experiências e 

vivências. 

 

 

- Solucionar 

problemas que 

estejam a impedir 

uma 

aprendizagem 

melhor.  

 

 

Atar/agrafar 

elementos para 

uma construção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ilustrar de forma 

pessoal. 

 

- Explorar as 

possibilidades 

técnicas de: 

dedos, paus, giz, 

lápis de cor, lápis 

de grafite, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto “Onde 

está a Felicidade 

2018?”2 

(Apêndice E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cartolinas 

coloridas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

formativa: 

 

Do processo: 

 

Observação não 

instrumentada 

do 

comportamento 

dos alunos 

durante a 

realização da 

atividade.  
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Bloco 3 – Exploração de 

técnicas diversas de 

expressão: recorte, 

colagem, dobragem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o 1.o ciclo as 

crianças deverão, ainda, 

desenvolver as suas 

capacidades 

expressivas através da 

utilização de diferentes 

materiais e técnicas, 

alargando 

o campo de experiências 

e o domínio de outras 

linguagens expressivas. 

 

carvão, lápis de 

cera, feltros, 

tintas, pincéis;  
 

- Explorar as 

possibilidades 

técnicas de: 

mão, esponjas, 

trinchas, pincéis, 

rolos, 

com pigmentos 

naturais, guache, 

aguarela,  

anilinas, tintas de 

água; 

 

- Fazer 

dobragens; 

 

- Explorar a 

terceira 

dimensão; 

 

- Respeitar o 

trabalho dos 

colegas, 

- Trabalhar 

individualmente 

sem perturbar os 

colegas; 
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- Cooperar com a 

turma para 

manter um bom 

ambiente de sala 

de aula. 

 

 

 

 

07-11-2017 

 

 

 

 

 

 

Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Números e Operações: 

Multiplicação de números 

naturais: tabuadas do 7,8 e 

9; múltiplo de um número; 

cálculo mental: produto 

por 10; produto de um 

número por um algarismo 

por um número de dois 

algarismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Multiplicar números 

naturais: 

Saber de memória as 

tabuadas do 7,8 e do 9. 

 

Utilizar corretamente a 

expressão múltiplo de e 

reconhecer que os 

múltiplos de 2 são os 

números pares 

. 

Reconhecer os 

múltiplos de 2, 5 e 10 

por inspeção do 

algarismo das unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

- Saber de 

memória a 

tabuada do 7. 

 

- Identificar 

acertadamente os 

múltiplos dos 

números até 7, em 

especial os 

múltiplos de 7. 

 

 

 

- Enumerar 

múltiplos de 2, 5 e 

10 pelo 

- Escrever e 

avaliar o Plano 

do Dia. 

 

 

 

- Correção do 

trabalho de casa 

 

 

- Numa tabela 

com os 

algarismos até 

100, os alunos 

com várias cores 

vão identificar os 

múltiplos de 

vários números. 

(Apêndice C) 

 

 

 

- Quadro 

- 

Marcadores 

 

 

 

- Caderno 

- Quadro 

- Marcador 

 

- Tabela; 

- Lápis de 

cor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

formativa: 

 

Dos resultados: 

 

Observação não  

instrumentada 

do 

comportamento 

dos alunos 

durante a 

realização da 

atividade.  
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Português 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(LE): 

 

Ortografia e Pontuação: 

Grafemas, palavras, texto.  

 

 

 

 

 

 

Reconhecer que o 

produto de um número 

por 10, 100, 1000 etc. se 

obtém acrescentando à 

representação decimal 

desse número o 

correspondente número 

de zeros.  

 Efetuar mentalmente 

multiplicações de 

números com um 

algarismo por múltiplos 

de dez inferiores a cem, 

tirando partido das 

tabuadas. 
 

 

 

 

(LE): 

 

Desenvolver o 

conhecimento da 

ortografia:  

Indicar, para as relações 

fonema-grafema e 

grafema-fonema mais 

frequentes, as diferentes 

possibilidades de 

escrever os fonemas 

reconhecimento 

do algarismo das 

unidades. 

 

 

- Recorrer a 

estratégias de 

calculo mental 

para multiplicar 

números de um 

algarismo com 

números de dois 

algarismos, sendo 

estes múltiplos de 

dez.  

 

 

 

 

 

 

- Escrever 

corretamente, 

tendo em conta as 

regras 

ortográficas 

definidas para o 

uso de s e z entre 

as palavras e de m 

e n antes de p e b.  

 

 

 

 

 

- Realização de 

exercícios no 

quadro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Resolução de 

uma ficha de 

trabalho. 

(Apêndice F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quadro  

- 

Marcadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ficha de 

trabalho 

- Lápis 

- Borracha 

- Quadro 

- Marcadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

formativa: 

 

Dos resultados: 

verificação das 

respostas 

obtidas durante 

a correção da 
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Rua Dr. Manuel Cardona – 5000–558 VILA REAL;eb23.diogocao@escolas.min-edu.pt -http://www.diogocao.edu.pt/Telefone: 259 302460 

 

                                                           
3 Não existem metas curriculares para o Programa de Estudo do Meio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo do 

Meio3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloco 2 – À descoberta 

dos outros e das 

instituições: reconhecer 

símbolos regionais 

(Bandeiras e Hinos 

Regionais) da Madeira e 

dos Açores.  

 

 

 

 

 

que, segundo o código 

ortográfico do 

português podem 

corresponder a mais do 

que um grafema, e para 

cada grafema indicar, 

quando é o caso, as 

diferentes 

possibilidades de 

“leitura” (em ambos os 

casos exemplificando 

com palavras).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Identificar a 

bandeira da 

Madeira e dos 

Açores, com as 

suas 

especificidades 

(cor, símbolos, 

etc.).  

- Conhecer o 

Hino destas 

Regiões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Diálogo com os 

alunos sobre o 

significado e 

história de cada 

bandeira 

- Exploração de 

um powerpoint 

relacionado com 

as simbologias 

de cada bandeira.  

(Apêndice G) 

- Registo dos 

aspetos 

principais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Computador 

- Quadro 

- 

Marcadores 

 

 

 

 

 

 

ficha de 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

formativa 

 

Do processo: 

Observação não 

instrumentada 

da participação 

na exploração 

do powerpoint. 
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4 Não existem metas curriculares para o Programa de Expressões 

 

 

 

EAFM4 

 

 

- Resumir 

conteúdos 

anteriormente 

abordados. 

 

 

- Jogo das 

adivinhas 

(Apêndice H) 

 

- Cartões 

 

 Dos resultados: 

Verificação das 

respostas dadas 

pelos alunos 

durante a 

atividade. 

 

08-11-2017 

 

 

 

 

 

Português 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(LE): 

 

- Produção de texto: textos 

de características: 

narrativas, 

expositivas/informativas; 

diálogo; 

 

 

 

 

(LE): 

 

14- Planificar a escrita 

de textos: registar ideias 

relacionadas com o 

tema, organizando-as. 

 

 

 

 

 

- Traduzir 

algumas ideias 

prévias para uma 

grelha de 

orientação.  

- Resumir as 

ideias chave num 

- Escrever e 

avaliar o Plano 

do Dia. 

 

 

- Processo de 

reescrita de um 

texto produzido 

por aluno 

selecionado. 

 

 

 

 

 

 

 

- Cartões 

- Folhas de 

linhas a4 

- Caneta 
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Planificação de texto: 

relacionação e organização 

de ideias; 

Textualização: caligrafia, 

ortografia, vocabulário, 

amplificação de texto 

(expansão de frases, com 

coordenação de nomes, 

adjetivos e de verbos); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisão de texto: 

planificação, vocabulário e 

ortografia.  

 

 

 

 

15- Redigir 

corretamente: utilizar 

uma caligrafia legível; 

respeitar as regras de 

ortografia; usar 

vocabulário adequado; 

trabalhar um texto, 

amplificando-o através 

da coordenação de 

nomes, de adjetivos e de 

verbos. 

 

16 – Escrever textos 

narrativos: escrever 

pequenos textos, 

incluindo os elementos 

constituintes quem, 

quando, onde, o quê, 

como; 

Introduzir diálogos em 

textos narrativos. 

 

 

20 – Rever textos 

escritos: verificar se o 

texto contém as ideias 

previamente definidas; 

verificar a adequação do 

vocabulário; identificar 

e corrigir os erros de 

texto bem 

formulado e sem 

erros de 

ortografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Expandir esse 

texto com base 

em datas e 

acontecimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

- Reler o texto. 

- Verificar erros 

de ortografia e de 

sintaxe. 
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Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Números e Operações: 

Multiplicação de números 

naturais: tabuadas do 7,8 e 

9; múltiplo de um número. 

Cálculo mental: produto 

por 10; produto de um 

número por um algarismo 

por um número de dois 

algarismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ortografia que o texto 

contenha.  

 

Multiplicar números 

naturais: 

Saber de memória as 

tabuadas do 7,8 e do 9. 

Utilizar corretamente a 

expressão múltiplo de e 

reconhecer que os 

múltiplos de 2 são os 

números pares. 

Reconhecer os 

múltiplos de 2, 5 e 10 

por inspeção do 

algarismo das unidades. 

 

Efetuar mentalmente 

multiplicações de 

números com um 

algarismo por múltiplos 

de dez inferiores a cem, 

tirando partido das 

tabuadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Saber de 

memória as 

tabuadas até ao 7.  

 

- Identificar 

acertadamente os 

múltiplos dos 

números até 7, em 

especial os 

múltiplos de 7. 

 

- Enumerar 

múltiplos de 2, 5 e 

10 pelo 

reconhecimento 

do algarismo das 

unidades. 

 

- Recorrer a 

estratégias de 

calculo mental 

para multiplicar 

números de um 

algarismo com 

números de dois 

algarismos, sendo 

 

 

 

- Os alunos, em 

diálogo, vão 

fazer uma síntese 

do que foi 

abordado nos 

dias anteriores.  

 

 

- Dinâmica: Os 

Monstros das 

Tabuadas.  

 

- Preenchimento 

de uma tabela 

com as tabuadas 

até ao 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cartões 

- Quadro 

-Marcadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

formativa: 

 

Dos resultados: 

 

Verificação do 

preenchimento 

da tabela.  
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5 Inserido nos conteúdos relativos ao 4.º ano de escolaridade. 
6 Explicação dada num documento em anexo. 

 

 

 

 

Estudo do 

Meio 

 

 

 

 

Bloco 3- À descoberta do 

ambiente natural 

 

Bloco 6- À descoberta das 

inter-relações entre a 

natureza e a sociedade 5 

 

Bloco 1- À descoberta de si 

mesmo 

 

 

estes múltiplos de 

dez.  

 

 

- Cooperar com 

os colegas no 

trabalho de 

grupo. 

- Compreender a 

metodologia da 

investigação. 

- Pesquisar em 

livros, em web 

sites ou em outras 

fontes.  

 

 

 

 

- Trabalho de 

grupo. 6 

Procurando em 

diferentes fontes 

e trabalhando 

uma 

metodologia de 

trabalho de 

projeto. 

(Apêndice I) 

 

 

 

 

- Cartolinas 

- Marcadores 

- 

Computador 

- Livros  
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2 Não existem metas curriculares para Expressão Dramática 

Área Conteúdos Metas Objetivos 

específicos 

Atividades Recursos Avaliação 

20-11-2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Português/Expressão 

Dramática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloco 2 – Jogos 

dramáticos: linguagem 

verbal e gestual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Listar as 

atividades a que se 

propõe durante o 

dia.  

 

- Expressar 

algumas ideias 

com clareza. 

 

-  Improvisar 

palavras, sons, 

atitudes, gestos e 

movimentos 

ligados a uma 

ação precisa: 

em interação com 

o grupo. 

-  Utilizar 

adereços e 

 

- Escrita e 

avaliação do 

Plano do dia 

 

 

- Hora das 

novidades 

 

 

- Apresentação 

da 

dramatização 

do conto de 

tradição oral: O 

Macaco de 

Rabo Cortado 

de António 

Torrado, pelos 

alunos. 

 

 

-Quadro 

- 

Marcadores 

 

 

 

 

 

 

- Conto de 

tradição oral 

-Camara 

para filmar 

- Adereços 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

Formativa 

 

Dos resultados: 

 

Observação 

instrumentada 

com uma escala 

de graduação, do 

desempenho dos 

alunos na 
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Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Números e Operações: 

Multiplicação de números 

naturais: cálculo mental: 

produto por 10,100, 1000. 

Representação de 

números decimais: 

arredondamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiplicar 

números 

naturais: 

Reconhecer que 

um produto de 

um número por 

10, 100, 1000, 

etc. se obtém 

acrescentando à 

representação 

cenários. 

- Saber 

relacionar-se com 

os outros. 

- Cooperar com o 

grupo.  

- Apresentar à 

turma o trabalho 

preparado. 

- Colocar a voz de 

acordo com a 

personagem que 

interpreta. 

- Atribuir uma 

entoação 

adequada às falas. 

 

 

 

 

 

- Identificar um 

produto. 

- Listar produtos 

de um número por 

10. 

- Visualização 

das 

dramatizações 

que os grupos 

realizaram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Resolução de 

exercícios no 

quadro com o 

auxílio de um 

power point 

para projetar os 

- Camara de 

filmar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quadro 

-Marcadores 

- Exercícios 

- Nota  

- Power 

point 

dramatização. 

(Apêndice A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

Formativa 

 

Do processo: 

Observação 

instrumentada 

com uma lista de 

verificação, do 
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Apoio ao Estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(LE): 

 

- Produção de texto: 

textos de características: 

narrativas, 

expositivas/informativas; 

diálogo; 

Planificação de texto: 

relacionação e 

organização de ideias; 

Textualização: caligrafia, 

ortografia, vocabulário, 

amplificação de texto 

(expansão de frases, com 

decimal desse 

número o 

correspondente 

número de zeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(LE): 

 

14- Planificar a 

escrita de 

textos: registar 

ideias 

relacionadas 

com o tema, 

organizando-as. 

 

15- Redigir 

corretamente: 

utilizar uma 

caligrafia 

legível; respeitar 

- Listar produtos 

de um número por 

100. 

- Listar produtos 

de um número por 

1000. 

- Associar o 

número de zeros à 

representação 

decimal desse 

produto. 

 

 

 

 

 

- Traduzir 

algumas ideias 

prévias para uma 

grelha de 

orientação. ´ 

 

 

 

 

 

- Resumir as 

ideias chave num 

texto bem 

exercícios- 

(Apêndice B) 

 

- Após a 

resolução dos 

exercícios, é 

afixada uma 

nota no placard 

da sala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Escrita de um 

texto narrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Computador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Folhas de 

linhas A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comportamento 

dos alunos 

durante a 

realização dos 

exercícios no 

quadro. 

(Apêndice C) 

 

 

Dos resultados: 

 Verificação da 

resolução do 

exercício n.º 5.  

 

 

 

Avaliação 

Formativa 

 

Do processo:  

Observação não 

instrumentada da 

concentração dos 

alunos durante a 

redação de texto. 
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coordenação de nomes, 

adjetivos e de verbos); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

as regras de 

ortografia; usar 

vocabulário 

adequado; 

trabalhar um 

texto, 

amplificando-o 

através da 

coordenação de 

nomes, de 

adjetivos e de 

verbos. 

 

16 – Escrever 

textos 

narrativos: 

escrever 

pequenos textos, 

incluindo os 

elementos 

constituintes 

quem, quando, 

onde, o quê, 

como; 

Introduzir 

diálogos em 

textos narrativos. 

20 – Rever 

textos escritos: 

verificar se o 

formulado e sem 

erros de 

ortografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Expandir esse 

texto com base 

em datas e 

acontecimentos. 
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1 O programa de Expressões não apresenta Metas Curriculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAFM1 

Expressão Musical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bloco 1- Jogos de 

exploração: Corpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

texto contém as 

ideias 

previamente 

definidas; 

verificar a 

adequação do 

vocabulário; 

identificar e 

corrigir os erros 

de ortografia que 

o texto contenha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Experimentar 

percussão 

corporal, 

batimentos, 

palmas.  

 

-Fazer variações 

graduais de 

andamento 

(«acelerando», 

«retardando») e 

de intensidade 

(aumentar, 

diminuir).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Leitura de 

sequências 

musicais 

traduzidas por 

símbolos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quadro 

-Marcadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

Formativa 

 

Dos resultados:  

Verificação da 

leitura rítmica da 

última sequência 

representada no 

quadro. 
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3 Explicação do projeto em anexo. 

Expressão Plástica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloco 1 – Descoberta e 

organização progressiva 

de volumes: Construções 

 

 
Bloco 2-  Descoberta e 

organização progressiva 

de superfícies: Desenho 

de expressão livre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Atar/agrafar 

elementos para 

uma construção. 

 

 

- Ilustrar de forma 

pessoal. 

 

- Explorar as 

possibilidades 

técnicas de: 

dedos, paus, giz, 

lápis de cor, lápis 

de grafite, carvão, 

lápis de cera, 

feltros, tintas, 

pincéis;  
 

- Explorar as 

possibilidades 

técnicas de: 

mão, esponjas, 

trinchas, pincéis, 

rolos, 

com pigmentos 

naturais, guache, 

aguarela,  

- Continuação 

do projeto 

“Onde está a 

Felicidade 

2018?” 3 

(Apêndice D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cartolinas 

de cor- 

- Folhas com 

o mês de 

janeiro e 

fevereiro. 

- Lápis de 

cera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

Formativa 

 

Do processo: 

Observação 

instrumentada 

com uma escala 

de graduação, da 

adaptação dos 

alunos à técnica 

de pintura 

realizada para o 

projeto. 

(Apêndice E) 
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Bloco 3 – Exploração de 

técnicas diversas de 

expressão: recorte, 

colagem, dobragem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anilinas, tintas de 

água; 

 

- Fazer 

dobragens; 

 

- Explorar a 

terceira 

dimensão; 

- Respeitar o 

trabalho dos 

colegas, 

- Trabalhar 

individualmente 

sem perturbar os 

colegas; 

 

- Cooperar com a 

turma para manter 

um bom ambiente 

de sala de aula. 
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21-11-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Números e Operações: 

Multiplicação de números 

naturais: cálculo mental: 

produto por 10,100, 1000. 

Representação de 

números decimais: 

arredondamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiplicar 

números 

naturais: 

Reconhecer que 

um produto de 

um número por 

10, 100, 1000, 

etc. se obtém 

acrescentando à 

representação 

decimal desse 

número o 

correspondente 

número de zeros. 

 

 

 

 

- Listar as 

atividades a que se 

propõe durante o 

dia.  

- Expressar 

algumas ideias 

com clareza. 

 

 

 

- Identificar um 

produto. 

- Listar produtos 

de um número por 

10. 

- Listar produtos 

de um número por 

100. 

- Listar produtos 

de um número por 

1000. 

- Associar o 

número de zeros à 

representação 

decimal desse 

produto. 

 

- Escrita e 

avaliação do 

Plano do dia. 

 

- Hora das 

novidades. 

 

 

 

 

- Diálogo com 

os alunos de 

forma a rever 

os conteúdos 

abordados na 

aula anterior. 

- Resolução de 

um exercício de 

sistematização 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quadro 

- 

Marcadores 

 

 

 

 

 

 

 

- Quadro 

- 

Marcadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

Formativa 

 

Do processo:  

Observação 

instrumentada 

com uma lista de 

verificação, da 

participação no 

diálogo alargado 

à turma. 

(Apêndice F) 
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Português 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(LE): 

 

- Produção de texto: 

textos de características: 

narrativas, 

expositivas/informativas; 

diálogo; 

Planificação de texto: 

relacionação e 

organização de ideias; 

Descodificar o 

sistema de 

numeração 

decimal:  

Arredondar um 

número natural à 

dezena, à 

centena, ao 

milhar, à dezena 

de milhar ou à 

centena de 

milhar mais 

próxima, 

utilizando o 

valor posicional 

dos algarismos.  

 

 

 

 

(LE): 

 

14- Planificar a 

escrita de 

textos: registar 

ideias 

relacionadas 

com o tema, 

organizando-as. 

 

- Identificar o 

algarismo 

correspondente às 

dezenas, às 

centenas, à 

dezena de milhar 

e centena de 

milhar.  

- Referir o valor 

posicional dos 

algarismos. 

- Realizar 

arredondamentos 

perante o valor 

posicional dos 

algarismos. 

 

 

 

 

 

- Traduzir 

algumas ideias 

prévias para uma 

grelha de 

orientação.  

 

 

- Resumir as 

ideias chave num 

- Atividade 

com retas 

numéricas.  

 

- Resolução da 

ficha N.º 13 e 

14 do livro de 

Fichas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Processo de 

reescrita de um 

texto narrativo 

de um aluno da 

turma. 

 

 

 

- Cartolinas 

- Etiquetas 

com 

números 

- 

Marcadores 

- Quadro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Texto 

narrativo 

- Quadro 

- 

Marcadores 

 

 

 

Avaliação 

Formativa 

 

Do processo: 

Observação não 

instrumentada do 

comportamento 

e do empenho 

dos alunos 

durante a 

atividade. 

 

Dos resultados: 

Verificação da 

realização do 

exercício n.º 1 da 

ficha n.º 13. 

 

 

 

Avaliação 

Formativa 

 

Do processo: 

Observação 

instrumentada 

com uma lista de 

verificação, da 

atenção dos 

alunos durante a 
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Textualização: caligrafia, 

ortografia, vocabulário, 

amplificação de texto 

(expansão de frases, com 

coordenação de nomes, 

adjetivos e de verbos); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15- Redigir 

corretamente: 

utilizar uma 

caligrafia 

legível; respeitar 

as regras de 

ortografia; usar 

vocabulário 

adequado; 

trabalhar um 

texto, 

amplificando-o 

através da 

coordenação de 

nomes, de 

adjetivos e de 

verbos. 

 

16 – Escrever 

textos 

narrativos: 

escrever 

pequenos textos, 

incluindo os 

elementos 

constituintes 

quem, quando, 

onde, o quê, 

como; 

texto bem 

formulado e sem 

erros de 

ortografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Expandir esse 

texto com base 

em datas e 

acontecimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

realização do 

processo de 

reescrita do texto 

narrativo.  

(Apêndice G) 
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4 Não existem metas curriculares para o Programa de Estudo do Meio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo do Meio4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloco 2 - Á descoberta 

dos outros e das 

Instituições: o passado do 

meio local.  

 

 

 

Introduzir 

diálogos em 

textos narrativos. 

20 – Rever 

textos escritos: 

verificar se o 

texto contém as 

ideias 

previamente 

definidas; 

verificar a 

adequação do 

vocabulário; 

identificar e 

corrigir os erros 

de ortografia que 

o texto contenha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reler o texto. 

- Verificar erros 

de ortografia e de 

sintaxe. 

- Reconstruir um 

texto, detetando 

erros de 

ortografia e 

sintaxe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Identificar 

figuras históricas 

do local de 

residência. 

 

- Enumerar datas 

e acontecimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Diálogo com 

os alunos 

acerca das 

pesquisas 

efetuadas em 

casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pesquisas 

-Quadro 

- 

Marcadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

Formativa 

 

Dos resultados: 

Verificação das 

pesquisas 

efetuadas pelos 

alunos. 
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5 Não existem metas curriculares para o Programa de Expressões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAFM5 

Expressão Musical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloco 1- Jogos de 

exploração: Corpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marcantes para a 

história local. 

- Indicar 

construções 

importantes para 

a construção da 

identidade 

histórica da 

localidade onde 

vivem. 

 

- Mencionar 

costumes e 

tradições locais. 

 

- Referir a 

importância do 

património 

histórico local.  

 

 

 

 

- Experimentar 

percussão 

corporal, 

batimentos, 

palmas.  

- Em 

simultâneo é 

construído no 

quadro um 

mapa concetual 

sobre o meio 

local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Leitura de 

sequências 

musicais 

traduzidas por 

símbolos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quadro 

- 

Marcadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

Formativa 

 

Dos resultados: 

Observação 

instrumentada 
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6 Explicação do projeto em anexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expressão Plástica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bloco 1 – Descoberta e 

organização progressiva 

de volumes: Construções 

 
Bloco 2-  Descoberta e 

organização progressiva 

de superfícies: Desenho 

de expressão livre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fazer variações 

graduais de 

andamento 

(«acelerando», 

«retardando») e 

de intensidade 

(aumentar, 

diminuir).  

 

- Atar/agrafar 

elementos para 

uma construção. 

- Ilustrar de forma 

pessoal. 

 

- Explorar as 

possibilidades 

técnicas de: 

dedos, paus, giz, 

lápis de cor, lápis 

de grafite, carvão, 

lápis de cera, 

feltros, tintas, 

pincéis;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Continuação 

do projeto 

“Onde está a 

Felicidade 

2018?” 6 

(Apêndice D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Folhas 

com os 

meses de 

janeiro, 

fevereiro e 

março 

com uma lista de 

verificação, do 

ritmo efetuado 

pelos alunos 

durante os 

exercícios.  

(Apêndice H) 

 

 

 

Avaliação 

Formativa 

 

Dos resultados: 

Verificação da 

forma como os 

alunos utilizaram 

a técnica de 

desenho/pintura 

escolhida.  
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Bloco 3 – Exploração de 

técnicas diversas de 

expressão: recorte, 

colagem, dobragem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Explorar as 

possibilidades 

técnicas de: 

mão, esponjas, 

trinchas, pincéis, 

rolos, 

com pigmentos 

naturais, guache, 

aguarela,  

anilinas, tintas de 

água; 

 

- Fazer 

dobragens; 

 

- Explorar a 

terceira 

dimensão; 

 

- Respeitar o 

trabalho dos 

colegas, 

- Trabalhar 

individualmente 

sem perturbar os 

colegas; 

 

- Cooperar com a 

turma para manter 
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um bom ambiente 

de sala de aula  

 

22-11-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Português 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gramática: 

 

Fonologia: monossílabos, 

dissílabos, trissílabos; 

silaba tónica e silaba 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

26- Explicitar 

aspetos 

fundamentais 

da fonologia do 

português:  

- Listar as 

atividades a que se 

propõe durante o 

dia.  

- Expressar 

algumas ideias 

com clareza. 

 

 

- Reconhecer 

monossílabos, 

dissílabos e 

trissílabos. 

- Plano do dia; 

 

 

 

-Hora das 

novidades 

 

 

 

- Construção de 

uma ficha de 

trabalho sobre 

aspetos 

gramaticais. 

- Quadro 

- 

Marcadores 

 

 

 

 

 

 

-Quadro 

- 

Marcadores 

- Lápis 

- Cadernos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

Formativa 

 

Do processo: 
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átona; palavras agudas, 

graves e esdrúxulas 

 

Classe de palavras: 

nome próprio e nome 

comum. 

 

Morfologia e lexicologia: 

famílias de palavras, 

sinónimos e antónimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificar 

palavras quanto 

ao número de 

sílabas; 

Distinguir silaba 

tónica de atona; 

Classificar 

palavras quanto 

á posição da 

sílaba tónica. 

 

 

 

27- Conhecer 

propriedades 

das palavras:  

 

Identificar 

nomes próprios e 

comuns. 

 

 

29- 

Compreender 

processos de 

formação de 

organização do 

léxico: 

Identificar 

radicais de 

- Indicar a silaba 

tónica. 

-Classificar 

palavras quanto à 

posição da silaba 

tónica.  

 

 

 

 

 

 

 

- Listar nomes. 

- Distinguir 

nomes próprios, 

nomes comuns e 

nomes comuns 

coletivos. 

 

 

 

- Identificar o 

radical de uma 

palavra. 
- Criar palavras 

com o mesmo 

radical. 

- Associar que 

palavras com o 

Neste momento 

são os alunos 

que propõem os 

exercícios que 

querem 

realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação 

instrumentada 

com uma lista de 

verificação da 

participação dos 

alunos na 

construção da 

ficha de trabalho.  

(Apêndice I) 
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Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Números e Operações: 

Multiplicação de números 

naturais: cálculo mental: 

produto por 10,100, 1000. 

Representação de 

números decimais: 

arredondamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

palavras de uso 

mais frequente; 

Reconhecer 

palavras que 

pertencem à 

mesma família; 

Identificar 

relações de 

significado entre 

palavras: 

sinónimos e 

antónimos. 

 

 

Descodificar o 

sistema de 

numeração 

decimal:  

Arredondar um 

número natural à 

dezena, à 

centena, ao 

milhar, à dezena 

de milhar ou à 

centena de 

milhar mais 

próxima, 

utilizando o 

valor posicional 

dos algarismos.  

mesmo radical 

pertencem à 

mesma família. 

-  Enumerar 

sinónimos e 

antónimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Identificar o 

algarismo 

correspondente às 

dezenas, às 

centenas, à 

dezena de milhar 

e centena de 

milhar.  

- Referir o valor 

posicional dos 

algarismos. 

- Realizar 

arredondamentos 

perante o valor 

posicional dos 

algarismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Correção das 

fichas N.º 13 e 

14 do Livro de 

Fichas. 

 

- Espaço de 

tempo para os 

alunos tirarem 

dúvidas sobre 

os conteúdos 

abordados 

durante a 

semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Livro de 

Fichas 

- Lápis 

- Borracha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

Formativa 

 

Do processo: 

Observação não 

instrumentada da 

participação e do 

comportamento 

dos alunos 

durante a 

correção das 

fichas de 

trabalho. 
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7 Inserido nos conteúdos relativos ao 4.º ano de escolaridade. 
8 Explicação dada num documento em anexo. 

Estudo do Meio Bloco 3- À descoberta do 

ambiente natural 

 

Bloco 6- À descoberta das 

inter-relações entre a 

natureza e a sociedade 7 

 

Bloco 1- À descoberta de 

si mesmo 

 

 - Cooperar com 

os colegas no 

trabalho de grupo. 

- Compreender a 

metodologia da 

investigação. 

- Pesquisar em 

livros, em web 

sites ou em outras 

fontes. 

- Trabalho de 

grupo, em que 

os alunos  8 

procuram em 

diferentes 

fontes 

trabalhando 

uma 

metodologia de 

trabalho de 

projeto. 

(Apêndice J) 
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2 O seguinte programa encontra-se descrito num documento à parte. (Apêndice A) 

Área Conteúdos Metas Objetivos 

específicos 

Atividades Recursos Avaliação 

08-01-2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

Português 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(LE): 

 
Compreensão de 

texto: 

*Texto de 

característica 

informativa: cartaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ler textos 

diversos 

*Ler pequenos 

textos 

informativos: 

cartazes. 

 

 

 

 

*Listar as 

atividades a que se 

propõe durante o 

dia. 

*Expressar ideias 

com clareza. 

 

 

 

 

 

 

*Reconhecer um 

cartaz. 

*Enumerar os 

elementos 

essências para a 

elaboração de um 

cartaz de acordo 

com as suas 

características. 

*Escrita e avaliação do 

Plano do Dia. 

 

 

*Hora das novidades. 

  

 

 

 

*Programa PASSE.2 

 

 

*Apresentação de um 

cartaz aos 

alunos.(Apêndice B)  

* Através do diálogo 

alargado à turma, os 

alunos irão 

consciencializar-se das 

características e dos 

elementos principais que 

um cartaz deve ter. Para 

*Quadro 

*Marcadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Cartaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

formativa 

 

Do processo: 

  

Observação 

instrumentada do 

comportamento 

dos alunos 

aquando do 
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Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(NO): 

 

Divisão inteira: 

*Divisão inteira por 

métodos informais. 

*Problemas de até 

três passos 

envolvendo 

situações de partilha 

equitativa e de 

agrupamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolver 

problemas: 

Resolver 

problemas de até 

três passos 

envolvendo 

situações de 

partilha 

equitativa e de 

agrupamento.  

 

 

 

 

 

 

*Verificar as 

diferenças entre 

essas 

características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Resolver 

problemas usando 

diversos métodos 

de resolução. 

*Associar os 

métodos de 

resolução desses 

mesmos 

problemas à 

divisão de partilha 

equitativa. 

*Associar os 

métodos de 

resolução desses 

isso, alguns alunos, 

escolhidos 

aleatoriamente, vão 

retirar de um saco, um 

cartão com uma tarefa 

acerca do cartaz. 

(Apêndice C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Realização de uma ficha 

com problemas 

matemáticos referentes à 

divisão de partilha 

equitativa de elementos e 

à divisão por 

agrupamento. 

* Posteriormente, através 

do diálogo e aquando da 

correção dos problemas 

no quadro, os alunos 

consciencializar-se-ão da 

noção de divisão, das 

várias formas de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ficha de 

trabalho com os 

problemas. 

(Apêndice E)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diálogo e da 

utilização dos 

cartões. (Apêndice 

D) 

 

Dos resultados: 

 

Verificação das 

respostas dadas 

pelos alunos às 

questões colocadas 

nos cartões. 

 

Avaliação 

formativa 

 

Do processo: 

 

Observação não 

instrumentada da 

concentração dos 

alunos durante a 

resolução da ficha. 

 

Dos resultados:  

 

Verificação das 

conclusões obtidas 

pelos alunos com a 
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Apoio ao 

Estudo 

(Português) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(LE): 

 
Compreensão de 

texto: 

*Texto de 

característica 

informativa: cartaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ler textos 

diversos 

*Ler pequenos 

textos 

informativos: 

cartazes. 

 

 

 

mesmos 

problemas à 

divisão por 

agrupamento. 

*Associar a 

divisão à 

multiplicação. 

 

*Enumerar os 

elementos 

essências para a 

elaboração de um 

cartaz de acordo 

com as suas 

características. 

*Identificar os 

constituintes de 

um cartaz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

resolução de um 

problema e da ligação 

que a divisão tem com a 

matemática. 

 

 

 

 

*Continuação da análise 

do cartaz. 

*Em díades, os alunos 

irão construir um cartaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Cartaz. 

*Cartões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*6 bolas. 

realização da ficha 

de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

formativa 

 

Do processo: 

  

Observação 

instrumentada do 

comportamento 

dos alunos 

aquando do 

diálogo e da 

utilização dos 

cartões. (Apêndice 

D) 

 

Dos resultados: 

 

Verificação das 

respostas dadas 

pelos alunos às 

questões colocadas 

nos cartões. 
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1 Não existem metas curriculares para o programa de expressões. 

EAFM1 

(Expressão 

Motora) 

 

 

Bloco 4- Jogos *Deslocar-se, 

livremente, pelo 

espaço estipulado. 

*Deslocar-se, de 

forma acelerada, 

para não ser 

apanhado. 

*Rematar de 

acordo com as 

posições dos 

jogadores. 

*Criar linhas de 

passe para receber 

a bola e deslocar-

se. 

*Intercetar o 

passe. 

*Deslocar-se de 

formas variadas, 

utilizando os 

vários apoios do 

corpo, para chegar 

ao lugar definido. 

 

 

 

 

 

* Aquecimento realizado 

com um jogo pré-

desportivo: Jogo da 

Corrente Humana. 

*Realização do Jogo do 

Mata, com várias 

repetições do jogo. 

*Por fim, a estagiária 

formará 6 grupos 

heterogéneos com os 

alunos de forma a estes 

realizarem deslocações, 

com apoio de pés, apoio 

de mãos e pés, rastejar, 

etc., até um arco, para 

poderem transportar uma 

bola.  

 

 

*6 bolas. 

 

*6 bolas 

*6 arcos 

coloridos. 

Avaliação 

formativa 

 

Do processo: 

  

Observação não 

instrumentada do 

comportamento 

dos alunos em 

ambientes de 

aprendizagem 

diferentes. 

 

Dos resultados: 

 

Observação não 

instrumentada da 

capacidade de 

deslocação dos 

alunos. 
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09-01-2018 

 

 

 

 

 

Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(NO): 

 

Divisão inteira: 

*Divisão inteira por 

métodos informais. 

*Problemas de até 

três passos 

envolvendo 

situações de partilha 

equitativa e de 

agrupamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolver 

problemas: 

*Resolver 

problemas de até 

três passos 

envolvendo 

situações de 

partilha 

equitativa e de 

agrupamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Listar as 

atividades a que se 

propõe durante o 

dia. 

 

 

 

 

 

*Resolver 

problemas usando 

diversos métodos 

de resolução. 

*Associar os 

métodos de 

resolução desses 

mesmos 

problemas à 

divisão de partilha 

equitativa. 

*Associar os 

métodos de 

resolução desses 

mesmos 

problemas à 

divisão por 

agrupamento. 

*Escrita e avaliação do 

Plano do Dia. 

 

 

 

 

 

 

 

*Realização de 

problemas no quadro. 

(Apêndice F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Problemas 

*Quadro 

*Marcadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

formativa 

 

Do processo: 

 

Observação não 

instrumentada da 

concentração dos 

alunos durante a 

realização dos 

problemas. 

 

Dos resultados:  

 

Verificação da 

resolução do 

problema n.º5. 
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Português 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(G):  

 

Sintaxe: 

*Tipos de frase: 

frase declarativa, 

frase interrogativa e 

frase exclamativa. 

*Frase afirmativa e 

frase negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisar e 

estruturar 

unidades 

sintáticas: 

*Identificar os 

seguintes tipos de 

frase: 

declarativa, 

interrogativa e 

exclamativa. 

*Distinguir frase 

afirmativa de 

negativa. 

 

 

 

*Associar a 

divisão à 

multiplicação 

 

*Referir os 

diferentes tipos de 

frase. 

*Identificar os 

vários tipos de 

frase. 

*Relacionar o tipo 

de frase com o 

respetivo sinal de 

pontuação. 

*Mencionar as 

duas formas de 

frase. 

*Distinguir as 

duas formas de 

frase. 

*Associar os 

advérbios de 

negação à forma 

negativa. 

*Reescrever uma 

frase na forma 

afirmativa para 

uma frase na 

forma negativa. 

 

 

 

 

 

*Diálogo alargado à 

turma sobre os diferentes 

tipos de frase.  

*Para isso, é pedido aos 

alunos que deem o 

exemplo de uma frase.  

*Através dessa frase, é 

abordado as diversas 

formas das frases: 

afirmativa e negativa.   

*Dinâmica dos envelopes 

no quadro. (Apêndice G) 

*Realização de uma ficha 

de trabalho. (Apêndice L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Envelopes 

*Saco 

*Símbolos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

formativa 

 

Do processo: 

Observação não 

instrumentada da 

participação e do 

comportamento 

dos alunos durante 

o diálogo. 

 

Dos resultados:  

Observação não 

instrumentada das 

respostas dadas 

pelos alunos na 

dinâmica dos 

envelopes. 
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3 Não existem metas curriculares para o programa de Estudo do Meio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo do 

Meio3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloco 1- À 

descoberta de si 

mesmo. 

O seu corpo: 

*Identificar 

fenómenos 

relacionados com 

algumas das 

funções vitais: 

digestão (sensação 

de fome, 

enfartamento…). 

*Conhecer a função 

vital: digestiva. 

*Conhecer alguns 

órgãos do sistema 

digestivo. 

* Localizar esses 

órgãos em 

*Reescrever uma 

frase na forma 

negativa para uma 

frase na forma 

afirmativa. 

 

 

 

*Identificar o 

sistema digestivo. 

*Descrever a 

função digestiva. 

*Indicar os 

principais órgãos 

do sistema 

digestivo. 

*Ordenar as etapas 

do processo da 

digestão. 

*Referir que os 

alimentos são 

transformados até 

em nutrientes.  

*Referenciar que 

os nutrientes são 

absorvidos pelo 

sangue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Diálogo alargado à 

turma sobre a função 

digestiva e de como se 

organiza o processo da 

digestão. 

*Posteriormente, será 

distribuído aos alunos um 

quadro-síntese.  

*O quadro síntese será 

preenchido aquando da 

legendagem da maquete 

exposta no quadro. 

(Apêndice H)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Folha com a 

síntese. 

*Maquete do 

sistema 

digestivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

formativa 

 

Do processo: 

  

Observação não 

instrumentada da 

participação e do 

comportamento 

dos alunos no 

diálogo alargado à 

turma. 

 

Dos resultados:  

 

Observação 

instrumentada dos 

conhecimentos 

adquiridos durante 

o diálogo e 

preenchimento da 
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4 Não existem metas curriculares para o programa de Expressões.  

 

 

 

 

 

 

EAFM4 

(Expressão 

Plástica) 

 

 

 

 

representação do 

corpo humano. 

 

 

 

 

Bloco 2 – 

Descoberta e 

organização 

progressiva de 

superfícies: 

atividades gráficas 

sugeridas. 

*Listar alguns 

cuidados a ter 

durante o processo 

da digestão. 

 

 

*Identificar a 

utilidade do 

compasso. 

*Manusear, 

corretamente, um 

compasso. 

*Utilizar 

livremente o 

compasso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Através do diálogo com 

os alunos é referida a 

importância da utilização 

do compasso. 

*De seguida, os alunos 

irão ter a oportunidade de 

usar um compasso, de 

acordo com as 

tradicionais regras de 

utilização do mesmo.  

*Por fim, os alunos irão 

criar uma espécie de 

frisos simples, deixando-

se inspirar pela audição 

de uma música.  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Compasso. 

 

 

 

*Folhas 

brancas ou 

folhas 

quadriculadas. 

*Computador. 

*Colunas 

*Música 

 

 

síntese. (Apêndice 

I). 

 

 

 

Avaliação 

formativa 

 

Do processo: 

  

Observação não 

instrumentada do 

empenho dos 

alunos na 

utilização do 

compasso. 

 

Dos resultados:  

 

Observação não 

instrumentada da 

destreza revelada 

pelos alunos na 

utilização do 

compasso. 
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10-01-2018 

 

 

 

 

 

 

Português 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EL): 

 

Leitura e audição:  

*Obras de literatura 

para a infância, 

textos de tradição 

popular. 

 

 

Compreensão de 

texto: 

*Personagens 

principais. 

*Reconto; alteração 

de elementos na 

narrativa 

(personagens, ações 

e títulos). 

*Linguagem 

figurada. 

 

 

 

 

 

 

Ler e ouvir 

textos literários: 

*Ler e ouvir ler 

obras de 

literatura para a 

infância e textos 

de tradição oral. 

 

Compreender o 

essencial dos 

textos escutados 

e lidos:  

*Identificar, 

justificando, as 

personagens 

principais. 

*Recontar textos 

lidos. 

*Propor títulos 

alternativos para 

textos. 

*Listar as 

atividades a que se 

propõe durante o 

dia. 

 

 

*Identificar os 

constituintes de 

um livro. 

*Dizer quais os 

objetivos desses 

constituintes. 

 

*Ouvir uma obra 

de literatura para a 

infância. 

 

*Interpretar o 

sentido global da 

história. 

 

*Traduzir a 

mensagem 

presente na obra. 

  

*Apreciar quais os 

sentimentos 

transmitidos pelos 

*Escrita e avaliação do 

Plano do Dia. 

 

 

 

 

*Apresentação do livro A 

Arca do tesouro de Alice 

Vieira. 

*Analisar os constituintes 

do livro. 

 

*Audição do conto 

musical A Arca do 

Tesouro, narrada por Luís 

Miguel Cintra e com a 

interpretação musical da 

Orquestra Metropolitana 

de Lisboa. 

 

*Através do diálogo 

alargado à turma, 

descobrir qual a 

mensagem que o conto 

transmite, bem como 

todas as informações 

relevantes presentes nela. 

 

* Quadro 

*Marcadores 

 

 

 

 

*Livro A Arca 

do tesouro de 

Alice Vieira. 

 

 

 

*Computador. 

*Colunas. 

*CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

formativa 

 

Do processo: 

  

Observação 

instrumentada da 

participação dos 

alunos no diálogo 

alargado à turma. 

(Apêndice J) 

 

Dos resultados:  

 

Verificação dos 

sentimentos 

descritos pelos 

alunos para colocar 

na Arca 

Sentimentalista. 
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*Expressão de 

sentimentos, ideias 

e pontos de vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Interpretar 

sentidos da 

linguagem 

figurada. 

*Responder, 

oralmente e por 

escrito, de forma 

completa a 

questões sobre os 

textos. 

 

Ler para 

apreciar textos 

literários:  

*Ler e ouvir ler 

obras de 

literatura para a 

infância e textos 

de tradição 

popular. 

*Manifestar 

sentimentos, 

ideias, pontos de 

vista suscitados 

pelas histórias 

ouvidas.  

 

 

 

 

alunos aquando da 

discussão da obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Discutir a importância 

da mensagem transmitida 

para a vida de cada um.  

 

*Dinâmica A arca 

sentimentalista. Os 

alunos são convidados a 

escrever três palavras, 

dando especial enfoque 

aos sentimentos. As 

palavras serão guardadas 

na arca, para mais tarde 

os alunos realizarem uma 

atividade de expressão 

escrita com elas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Caixa 

*Cartões 

coloridos 
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5 Não existem metas curriculares para o programa de Estudo do Meio. 
7 Explicação do trabalho de grupo num documento à parte (Apêndice K). 

Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo do 

Meio5 

(NO): 

 

Divisão inteira: 

*Divisão inteira por 

métodos informais. 

*Problemas de até 

três passos 

envolvendo 

situações de partilha 

equitativa e de 

agrupamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloco 3- À 

descoberta do 

ambiente natural 

 

 

Resolver 

problemas: 

Resolver 

problemas de até 

três passos 

envolvendo 

situações de 

partilha 

equitativa e de 

agrupamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Interpretar o 

enunciado. 

*Relacionar, 

adequadamente, o 

enunciado do 

problema com 

situações de 

partilha equitativa. 

*Relacionar, 

adequadamente, o 

enunciado do 

problema com 

situações de 

agrupamentos. 

*Associar a 

multiplicação à 

divisão. 

*Resolver 

problemas. 

 

 

 

*Cooperar com os 

colegas no 

trabalho de grupo. 

 

 

*Realização da página 79 

do manual adotado. 

*Operações da divisão 

em associação com a 

multiplicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Trabalho de grupo7, em 

que os alunos concluem 

as apresentações dos 

 

 

*Ficha com os 

problemas 

matemáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pesquisas 

realizadas 

*Livros 

 

 

 

Avaliação 

formativa 

 

Do processo: 

  

Observação não 

instrumentada do 

comportamento 

dos alunos durante 

a realização dos 

problemas 

matemáticos 

 

Dos resultados:  

 

Verificação da 

resolução do 

problema n.º 3. 

 

 

Avaliação 

formativa 
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6 Inserido nos conteúdos relativos ao 4.º ano de escolaridade. 

 

Bloco 6- À 

descoberta das 

inter-relações entre 

a natureza e a 

sociedade 6 

 

Bloco 1- À 

descoberta de si 

mesmo 

 

 

 

 

 

 

 

*Pesquisar em 

livros, em web 

sites ou em 

blogues. 

*Selecionar 

informação 

relevante sobre o 

tema do grupo.  

trabalhos, trabalhando 

uma metodologia de 

trabalho de projeto.  

 

 

 

 

 

 

 

*Caderno 

*Lápis 

*Computador 

Do processo: 

  

Observação não 

instrumentada do 

comportamento 

dos alunos durante 

a realização do 

trabalho de grupo.  

 

Dos resultados:  

 

Verificação do 

trabalho 

desenvolvido 

durante a respetiva 

apresentação.  
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2 O seguinte programa encontra-se descrito num documento à parte. (Apêndice A) 

Área Conteúdos Metas Objetivos 

específicos 

Atividades Recursos Avaliação 

22-01-2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Português 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

(LE): 

 

Produção de texto: 

*Textos de características 

narrativas, 

expositivas/informativas; 

diálogo. 

*Planificação de texto: 

relacionação e organização 

de ideias e tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Escrever textos 

narrativos: 

*Escrever 

pequenos textos, 

incluindo os 

elementos 

constituintes quem, 

*Listar as 

atividades a que 

se propõe 

durante o dia. 

*Expressar 

ideias com 

clareza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Identificar os 

elementos 

constituintes de 

um texto 

narrativo. 

*Traduzir as 

ideias prévias 

*Escrita e avaliação 

do Plano do Dia. 

 

 

*Hora das novidades. 

  

 

 

 

*Programa PASSE.2 

 

 

 

 

 

*Atividade: O 

Labirinto das 

Palavras. (Apêndice 

B) 

* Para a realização 

desta dinâmica é 

necessário a 

*Quadro 

*Marcadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Diário 

*Lápis 

*Borracha 

*Caneta 

*Labirinto 

das palavras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

formativa 

 

Do processo: 

  

Observação não 

instrumentada da 
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*Textualização: caligrafia, 

ortografia, vocabulário, 

amplificação de texto 

(expansão de frases, com 

coordenação de nomes, de 

adjetivos e de verbos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quando, onde, o 

quê, como. 

*Introduzir 

diálogos em textos 

narrativos. 

 

*Planificar a 

escrita de textos: 

*Registar ideias 

relacionadas com o 

tema, organizando-

as. 

 

*Redigir 

corretamente: 

*Utilizar uma 

caligrafia legível. 

*Respeitar as 

regras de 

ortografia. 

*Usar vocabulário 

adequado. 

*Trabalhar um 

texto, 

amplificando-o 

através da 

coordenação de 

nomes, adjetivos e 

de verbos. 

 

para uma grelha 

de orientação de 

forma a planear, 

adequadamente, 

o texto narrativo. 

*Expressar as 

ideias com 

clareza. 

*Escrever sem 

erros 

ortográficos. 

*Diversificar o 

vocabulário 

utilizado. 

*Evitar 

repetições. 

*Adequar os 

conetores de 

ligação das frases 

ao sentido 

pretendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utilização de um 

dado. Esse dado, em 

vez dos tradicionais 

números, terá 

imagens, sendo elas 

as personagens que os 

alunos irão ter de 

utilizar na escrita do 

texto narrativo 

Apêndice C).  

*Inicialmente, os 

alunos lançam o dado 

e veem qual foi a 

personagem que lhes 

calhou.  

*Numa fase seguinte, 

os alunos terão de 

olhar para o labirinto 

das palavras e 

escolher um percurso.  

*O percurso 

escolhido por cada 

aluno será registado 

por ele próprio no 

diário (Apêndice D) e 

deverá mencionar 

esses aspetos 

(presentes no 

percurso escolhido) 

no seu texto narrativo.  

*Dados com 

as 

personagens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

concentração 

dos alunos 

durante o 

processo da 

escrita dos 

textos. 

 

Dos resultados: 

 

Observação não 

instrumentada da 

utilização de 

todos os 

elementos do 

percurso 

escolhidos pelos 

alunos nos 

textos.  
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Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(NO): 

 

Números racionais não 

negativos: 

*Noção de número 

racional 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medir com 

frações: 

*Fixar um 

segmento de reta 

como unidade e 

identificar uma 

fração unitária 1/b 

(sendo b um 

número natural) 

como um número 

igual à medida do 

comprimento de 

cada um dos 

segmentos de reta 

resultantes da 

decomposição da 

unidade em b 

segmentos de reta 

de comprimentos 

iguais.  

*Utilizar 

corretamente os 

termos 

«numerado» e 

«denominador». 

*Utilizar 

corretamente os 

 

*Mencionar o 

conceito de 

número racional 

não negativo 

*Identificar uma 

fração. 

*Indicar o 

numerador. 

*Indicar o 

denominador. 

*Dividir 

segmentos de 

retas em partes 

iguais. 

*Identificar a 

fração expressa 

por essa divisão 

igualitária. 

* Reconhecer um 

meio. 

*Reconhecer a 

quarta parte. 

*Reconhecer a 

sexta parte. 

*Reconhecer um 

terço. 

*Reconhecer um 

quinto. 

 

 

*Através do diálogo 

com os alunos, a 

professora estagiária 

tenta perceber quais 

são os conhecimentos 

que os alunos têm 

acerca dos números 

racionais não 

negativos.  

*Após o diálogo 

inicial, a professora 

estagiária distribuí a 

cada aluno uma 

cartolina, uma 

tesoura, uma cola e 

seis tiras de papel 

(que representarão os 

segmentos de reta). 

Com uma tira de 

papel, os alunos terão 

que a dividir (cortar) 

em duas partes iguais, 

para que cheguem à 

conclusão de que 

representará 

matematicamente, um 

meio ou a metade. 

*Este processo 

repetir-se-á para a 

 

 

 

*Quadro 

*Marcadores 

*Cartolinas 

coloridas 

*Tiras de 

papel 

*Tesouras 

*Colas 

*Canetas 

*Lápis 

*Borracha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

diagnóstica 

 

Diálogo com os 

alunos para 

aferir os 

conhecimentos 

que eles 

possuem acerca 

dos números 

racionais não 

negativos. 

 

Avaliação 

formativa 

 

Do processo: 

  

Observação 

instrumentada 

do 

comportamento 

dos alunos 

durante a 

realização da 

atividade. 

(Apêndice F) 
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Apoio ao 

Estudo 

(Português) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(LE): 

 

Produção de texto: 

*Textos de características 

narrativas, 

expositivas/informativas; 

diálogo. 

*Planificação de texto: 

relacionação e organização 

de ideias e tema. 

*Textualização: caligrafia, 

ortografia, vocabulário, 

amplificação de texto 

(expansão de frases, com 

coordenação de nomes, de 

adjetivos e de verbos). 

numerais 

fracionários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Escrever textos 

narrativos: 

*Escrever 

pequenos textos, 

incluindo os 

elementos 

constituintes quem, 

quando, onde, o 

quê, como. 

*Introduzir 

diálogos em textos 

narrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Identificar os 

elementos 

constituintes de 

um texto 

narrativo. 

*Traduzir as 

ideias prévias 

para uma grelha 

de orientação de 

forma a planear, 

adequadamente, 

o texto narrativo. 

*Expressar as 

ideias com 

clareza. 

terça parte, quarta 

parte, quinta parte e 

sexta parte.  

* No final, os alunos 

colam as partes que 

dividiram na cartolina 

e ao lado escrevem a 

sua conclusão em 

linguagem 

matemática.  

  

  

 

 

 

*Após todos os alunos 

terem escolhido os 

percursos, estes 

começarão por 

planificar o seu texto 

narrativo, de acordo 

com os elementos que 

escolheram e, assim, 

terão todas as 

condições reunidas 

para proceder à escrita 

do seu texto nos seus 

diários.  

*Após a escrita dos 

textos, os diários são 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Diários 

*Lápis 

*Borracha 

*Caneta 

*Labirinto 

das palavras 

*Dado com 

as 

personagens 

 

 

 

 

Dos resultados: 

 

Observação não 

instrumentada 

das conclusões 

obtidas pelos 

alunos durante a 

realização da 

atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

formativa 

 

Do processo: 

 

Observação não 

instrumentada da 

concentração 

dos alunos 

durante o 

processo da 
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*Planificar a 

escrita de textos: 

*Registar ideias 

relacionadas com o 

tema, organizando-

as. 

 

*Redigir 

corretamente: 

*Utilizar uma 

caligrafia legível. 

*Respeitar as 

regras de 

ortografia. 

*Usar vocabulário 

adequado. 

*Trabalhar um 

texto, 

amplificando-o 

através da 

coordenação de 

nomes, adjetivos e 

de verbos. 

 

 

 

*Escrever sem 

erros 

ortográficos. 

*Diversificar o 

vocabulário 

utilizado. 

*Evitar 

repetições. 

*Adequar os 

conetores de 

ligação das frases 

ao sentido 

pretendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

recolhidos e o 

feedback será dado 

pelas professoras 

estagiárias para que os 

alunos, numa fase 

posterior, procedam à 

reescrita desse texto, 

de acordo com as 

sugestões dadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

escrita dos 

textos. 

 

Dos resultados: 

 

Observação não 

instrumentada da 

utilização de 

todos os 

elementos do 

percurso 

escolhidos pelos 

alunos nos 

textos.  
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1 Não existem metas curriculares para o programa de expressões. 

EAFM1 

(Expressão 

Musical) 

 

 

Bloco 1 – Jogos de 

exploração 

Corpo: 

*Experimentar percussão 

corporal, batimentos, 

palmas… 

 

 

*Identificar 

batimentos 

rítmicos. 

*Reconhecer que 

batimentos 

corporais são 

fontes sonoras. 

*Alternar a 

emissão sonora 

com o silêncio. 

*Reproduzir 

sons com o corpo 

e com o 

instrumento 

alternadamente. 

*Reproduzir 

sequências 

rítmicas. 

 

*No início da aula é 

representado no 

quadro um esquema 

legendado que resulta 

num ritmo musical. 

*Os alunos devem 

verificar o que 

significa cada 

símbolo. 

*Inicialmente, todos 

executam apenas o 

movimento que o 

símbolo representa. 

Todavia, numa fase 

posterior a turma 

executa o ritmo. 

*Após a correta 

realização da 

sequência rítmica, é 

escrito no quadro uma 

nova sequência, 

aumentando o grau de 

dificuldade. 

 

 

*Quadro 

*Marcadores 

*Pandeiretas 

 

 

 

Avaliação 

formativa 

 

Do processo: 

  

Observação não 

instrumentada 

do 

comportamento 

e participação 

dos alunos na 

reprodução da 

sequência 

rítmica. 

 

Dos resultados: 

 

Observação não 

instrumentada da 

coordenação dos 

alunos quando se 

aumenta o grau 

de dificuldade na 

sequência 

rítmica.  

 

http://www.diogocao.edu.pt/


 

 

Rua Dr. Manuel Cardona – 5000–558 VILA REAL;eb23.diogocao@escolas.min-edu.pt -http://www.diogocao.edu.pt/Telefone: 259 302460 

 

 

 

 

23-01-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(NO): 

 

Números racionais não 

negativos: 

*Noção de número 

racional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medir com 

frações: 

*Utilizar 

corretamente os 

termos 

«numerado» e 

«denominador». 

*Utilizar 

corretamente os 

numerais 

fracionários 

*Utilizar as frações 

para designar 

grandezas 

formadas por certo 

número de partes 

*Listar as 

atividades a que 

se propõe 

durante o dia. 

 

 

  

 

 

*Identificar uma 

fração. 

*Indicar o 

numerador. 

*Indicar o 

denominador. 

* Reconhecer um 

meio. 

*Reconhecer a 

quarta parte. 

*Reconhecer a 

sexta parte. 

*Reconhecer um 

terço. 

*Reconhecer um 

quinto. 

*Escrita e avaliação 

do Plano do Dia. 

 

 

 

 

 

 

 

*Nesta aula, serão 

debatidas as 

conclusões obtidas 

pelos alunos com a 

atividade das 

cartolinas. 

*Por outro lado, os 

alunos serão guiados 

para que cheguem à 

nomenclatura de cada 

elemento das frações. 

*De seguida, serão 

colocadas outras 

realidades, para que 

os alunos cheguem a 

outras representações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Quadro 

*Marcadores 

*Cartolinas 

*Cadernos 

*Lápis 

*Borracha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

formativa 

 

Do processo: 

  

Observação não 

instrumentada 

do 

comportamento 

dos alunos 

durante o debate. 

 

Dos resultados:  

 

Observação não 

instrumentada 

das conclusões 
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Português 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(LE): 

 

*Compreensão de texto: 

Texto de características: 

narrativas. 

*Vocabulário: 

alargamento temático. 

*Paráfrase. 

*Sentidos do texto. Tema, 

assunto; informação 

essencial; antecipação de 

conteúdos, intenções e 

emoções das personagens e 

a sua relação com 

finalidades da ação. 

 

 

 

equivalentes a uma 

que resulte de 

divisão equitativa 

de um todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ler textos 

diversos: 

*Ler pequenos 

textos narrativos. 

 

*Apropriar-se de 

novos vocábulos: 

*Reconhecer o 

significado de 

novas palavras. 

 

*Organizar os 

conhecimentos do 

texto: 

*Identificar, por 

expressões de 

sentido 

* Associar mais 

do que uma parte 

do todo à sua 

representação 

fracionária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ler com a 

entoação e ritmo 

adequados.  

*Identificar a 

temática do 

texto. 

*Associar a 

mensagem do 

texto com outros 

textos já 

estudados. 

*Sintetizar os 

principais 

aspetos do texto. 

de frações. Ou seja, é 

desenhada no quadro 

uma pizza. Essa pizza 

será dividida em 5 

fatias iguais. Dessas 5 

fatias, serão tiradas 3 

para o João. Assim, o 

João come 3/5 da 

pizza.  

 

 

 

 

 

*Inicialmente, os 

alunos leem para si o 

texto do manual, 

Engolir a tâmara de 

Wang Suoying e Ana 

Cristina Alves. 

*De seguida, o texto é 

lido pela professora 

em voz alta e, por 

alguns alunos. 

*Após a leitura, é 

realizado um pequeno 

diálogo para 

averiguar os 

elementos essenciais 

do texto lido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Manual 

adotado 

*Lápis 

*Borracha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obtidas pelos 

alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

formativa 

 

Do processo: 

  

Observação não 

instrumentada 

do 

comportamento 

e atenção dos 

alunos aquando 

da resolução da 

ficha de trabalho 

do manual. 

 

Dos resultados:  
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equivalente, 

informações 

contidas 

explicitamente em 

textos narrativos, 

de cerca de 300 

palavras. 

*Identificar o tema 

ou o assunto do 

texto, assim como 

os eventuais 

subtemas. 

*Pôr em relação 

duas informações 

para inferir delas 

uma terceira. 

*Referir, em 

poucas palavras, o 

essencial do texto. 

 

*Relacionar o 

texto com 

conhecimentos 

anteriores e 

compreendê-lo: 

*Relacionar 

intenções e 

emoções das 

personagens com 

finalidades da ação. 

*Identificar as 

personagens 

principais. 

*Indicar os 

conflitos 

presentes no 

texto. 

*Justificar a 

motivação desses 

mesmos 

conflitos. 

*Identificar 

palavras novas. 

*Procurar, de 

acordo com as 

regras, o 

significado 

dessas palavras 

no dicionário. 

*Identificar 

nomes. 

*Identificar 

adjetivos. 

*Identificar 

nomes femininos 

e masculinos. 

*Indicar 

exemplos de 

nomes que têm 

uma formação 

Enquanto isso, os 

alunos verificam se 

têm alguma palavra 

que não conheçam o 

seu significado para 

que, no contexto do 

texto, tentem 

compreender o seu 

significado ou então ir 

procura-lo ao 

dicionário. 

*Posteriormente, é 

realizada a ficha de 

interpretação 

relacionada com esse 

texto.  

*Por fim, utilizando 

uma das questões 

referentes a conteúdos 

gramaticais – 

variação dos nomes e 

adjetivos em género e 

em número - é feita 

uma breve revisão das 

regras aprendidas na 

semana anterior, para 

se dar seguimento a 

novas regras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação não 

instrumentada 

das leituras 

realizadas pelos 

alunos. 
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(G): 

 

Morfologia e lexicologia: 

*nomes, adjetivos 

qualificativos: flexão em 

género; flexão em número.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Monitorizar a 

compreensão: 

*Sublinhar as 

palavras 

desconhecidas, 

inferir o significado 

a partir de dados 

contextuais e 

confirma-lo no 

dicionário. 

 

Conhecer 

propriedades das 

palavras: 

*Reconhecer 

masculinos e 

femininos de 

radical diferente. 

*Formar o plural 

dos nomes e 

adjetivos 

terminados em -ão. 

*Formar o 

feminino de nomes 

e adjetivos 

terminados em -ão. 

 

 

 

irregular para o 

feminino. 

*Referir qual o 

radical de 

determinado 

nome. 

*Referir as 

terminações. 

*Formar o 

feminino de 

nomes. 

*Formar o 

feminino de 

adjetivos. 

*Formar o plural 

de nomes. 

*Formar o plural 

de adjetivos. 
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3 Não existem metas curriculares para o programa de Estudo do Meio. 

Estudo do 

Meio3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloco 1- À descoberta de 

si mesmo. 

O seu corpo: 

*Identificar fenómenos 

relacionados com algumas 

das funções vitais: 

reprodutora. 

*Conhecer a função vital: 

reprodutora. 

*Conhecer alguns órgãos 

do sistema reprodutor. 

* Localizar esses órgãos 

em representação do corpo 

humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

*Referir que o 

corpo humano é 

constituído por 

vários sistemas. 

*Indicar o 

sistema 

reprodutor como 

um deles. 

*Referir a função 

do sistema 

reprodutor. 

*Identificar os 

órgãos que 

compõem o 

sistema 

reprodutor. 

*Localizar esses 

órgãos em 

representação do 

corpo humano. 

*Legendar esses 

órgãos. 

*Descrever o 

processo que 

 

 

 

*Diálogo alargado à 

turma sobre a função 

reprodutora e a da 

forma como está 

organizado o sistema 

reprodutor, quer 

feminino quer 

masculino.  

*Após os alunos se 

terem 

consciencializado dos 

principais órgãos do 

sistema reprodutor 

feminino e masculino, 

das células sexuais de 

ambos e a forma de 

como se organiza o 

processo da 

reprodução, é 

apresentado um breve 

power point 

(Apêndice F). 

*À medida que o 

power point vai sendo 

explorado, é pedido 

 

 

 

*Quadro 

*Marcadores 

*Projetor 

*Computador 

*Cadernos 

*Canetas 

*Sínteses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

formativa 

 

Do processo: 

  

Observação não 

instrumentada da 

participação dos 

alunos no 

diálogo alargado 

à turma. 

 

Dos resultados:  

 

Observação não 

instrumentada da 

legenda dos 

órgãos que 

pertencem ao 

sistema em 

grande grupo.  
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4 Não existem metas curriculares para o programa de Expressões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAFM4 

(Expressão 

Musical) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloco 1 – Jogos de 

exploração 

Corpo: 

*Experimentar percussão 

corporal, batimentos, 

palmas… 

 

ocorre no sistema 

reprodutor.  

*Enumerar os 

órgãos que 

desempenham 

uma função 

reprodutora. 

*Listar os 

cuidados a ter 

para o bom 

funcionamento 

do sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Identificar 

batimentos 

rítmicos. 

aos alunos que 

copiem as principais 

ideias para que 

fiquem com uma 

síntese no caderno.  

*Por fim, é distribuída 

aos alunos uma ficha 

síntese onde estes 

terão a oportunidade 

de legendar uma 

imagem sobre o 

sistema reprodutor 

masculino e feminino. 

*As imagens serão 

legendadas em grande 

grupo e, no final, 

coladas nos cadernos 

diário. 

 

 

 

 

 

*No início da aula é 

projetado um 

esquema legendado 

que resulta num ritmo 

musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pandeiretas 

*Quadro 

*Marcadores 

*Computador 

*Projetor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

formativa 

 

Do processo: 

  

Observação não 

instrumentada 
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 *Reconhecer que 

batimentos 

corporais são 

fontes sonoras. 

*Alternar a 

emissão sonora 

com o silêncio. 

*Reproduzir 

sons com o corpo 

e com o 

instrumento 

alternadamente. 

*Reproduzir 

sequências 

rítmicas. 

*Os alunos devem 

verificar o que 

significa cada 

símbolo e representá-

lo. 

*Inicialmente, todos 

executam apenas o 

movimento que o 

símbolo representa. 

Todavia, numa fase 

posterior a turma 

executa o ritmo 

pretendido. 

Posteriormente, a 

turma é dividida em 

dois grupos que 

executam ritmos 

diferentes em 

simultâneo.  

 

 

 

 

do empenho dos 

alunos em 

cumprir o ritmo 

e batimentos 

sugeridos. 

 

Dos resultados:  

 

Observação 

instrumentada da 

coordenação dos 

alunos durante a 

reprodução dos 

batimentos 

corporais 

(Apêndice G). 

 

24-01-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Listar as 

atividades a que 

se propõe 

durante o dia. 

 

*Escrita e avaliação 

do Plano do Dia. 

 

 

 

* Quadro 

*Marcadores 
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Português 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(G): 

 

Morfologia e lexicologia: 

*nomes, adjetivos 

qualificativos: flexão em 

género; flexão em número.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecer 

propriedades das 

palavras: 

*Reconhecer 

masculinos e 

femininos de 

radical diferente. 

*Formar o plural 

dos nomes e 

adjetivos 

terminados em -ão. 

*Formar o 

feminino de nomes 

e adjetivos 

terminados em -ão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*Identificar 

nomes. 

*Identificar 

adjetivos. 

*Identificar 

nomes femininos 

e masculinos. 

*Indicar 

exemplos de 

nomes que têm 

uma formação 

irregular para o 

feminino. 

*Referir qual o 

radical de 

determinado 

nome. 

*Referir as 

terminações. 

*Formar o 

feminino de 

nomes. 

*Formar o 

feminino de 

adjetivos. 

*Formar o plural 

de nomes. 

*Formar o plural 

de adjetivos. 

 

*A professora 

estagiária entrega os 

tablets aos alunos. 

*Inicialmente, a 

professora estagiária 

diz algumas palavras 

em voz alta, para que 

os alunos, as 

modifiquem de 

acordo com as 

instruções dadas por 

ela (acerca da 

variação de nomes e 

adjetivos em género e 

número). 

*Após esse diálogo a 

professora estagiária 

explica como se 

procederá a atividade 

seguinte.  

*Efetivamente, a 

atividade será 

realizada a pares e 

consiste na escolha de 

uma resposta correta 

às questões 

apresentadas no 

programa Kahoot. 

 

*Tablets 

*Computador 

*Projetor 

*Caderno 

*Lápis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

formativa 

 

Do processo: 

  

Observação não 

instrumentada da 

participação dos 

alunos durante a 

utilização do 

programa 

Kahoot.  

 

Dos resultados:  

 

Verificação das 

respostas dadas 

pelos alunos nas 

questões 

inseridas no 

programa 

Kahoot. 
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Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(NO): 

 

Números racionais não 

negativos: 

*Noção de número 

racional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medir com 

frações: 

*Fixar um 

segmento de reta 

como unidade e 

identificar uma 

fração unitária 1/b 

(sendo b um 

número natural) 

como um número 

igual à medida do 

comprimento de 

cada um dos 

segmentos de reta 

resultantes da 

decomposição da 

unidade em b 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Mencionar o 

conceito de 

número racional 

não negativo 

*Identificar uma 

fração. 

*Indicar o 

numerador. 

*Indicar o 

denominador. 

*Dividir 

segmentos de 

retas em partes 

iguais. 

*Identificar a 

fração expressa 

por essa divisão 

igualitária. 

*Os alunos 

respondem com 

calma às questões e, 

no final, são 

verificadas as 

respostas e 

confrontados com os 

resultados obtidos. 

 

 

 

  

*Diálogo alargado à 

turma de forma a 

fazer uma breve 

síntese das ideias 

faladas nas aulas 

anteriores. 

*Posteriormente, os 

alunos realizam, 

individualmente, a 

ficha de trabalho do 

manual adotado. 

*A ficha será 

corrigida em grande 

grupo, para que os 

alunos possam 

esclarecer as dúvidas 

que tenham. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Manual 

adotado 

*Lápis 

*Borracha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

formativa 

 

 

Do processo: 

  

Observação não 

instrumentada 

do 

comportamento 

e da 

concentração na 

realização da 

ficha de 

trabalho.  

 

Dos resultados:  

Observação não 

instrumentada 
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segmentos de reta 

de comprimentos 

iguais.  

*Utilizar 

corretamente os 

termos 

«numerado» e 

«denominador». 

*Utilizar 

corretamente os 

numerais 

fracionários 

*Utilizar as frações 

para designar 

grandezas 

formadas por certo 

número de partes 

equivalentes a uma 

que resulte de 

divisão equitativa 

de um todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Reconhecer um 

meio. 

*Reconhecer a 

quarta parte. 

*Reconhecer a 

sexta parte. 

*Reconhecer um 

terço. 

*Reconhecer um 

quinto. 

* Associar mais 

do que uma parte 

do todo à sua 

representação 

fracionária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

das respostas 

dadas pelos 

alunos na ficha 

de trabalho. 
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5 Não existem metas curriculares para o programa de Estudo do Meio. 
6 Segue em apêndice, um documento onde consta a explicação pormenorizada dos trabalhos de grupo. (Apêndice I) 

 

Estudo do 

Meio5 

Bloco 1- À descoberta de 

si mesmo 

 

 

 

 

 

 

*Cooperar com 

os colegas no 

trabalho de 

grupo. 

* Demonstrar 

conhecimentos 

relativos ao 

tema. 

*Expor, 

corretamente, os 

conteúdos 

relacionados 

com o tema do 

seu trabalho. 

*Apresentar de 

forma clara e 

ordenada o 

trabalho 

desenvolvido. 

*Mostrar 

capacidade de 

diálogo no 

momento das 

questões. 

 

*Apresentação de 

trabalhos6. Um 

trabalho de grupo de 

apresenta o seu tema 

aos restantes colegas. 

O grupo a apresentar é 

aquele que aborda um 

tema relacionado com 

os sistemas do corpo 

humano, 

nomeadamente, o 

sistema respiratório. 

*Computador 

* Projetor 

* Cartazes 

* PowerPoint 

Avaliação 

formativa 

 

 

Do processo: 

  

Observação 

instrumentada da 

postura dos 

alunos durante a 

apresentação do 

trabalho de 

grupo.  

 

Dos resultados:  

 

Verificação do 

produto final, 

isto é, das 

apresentações. 

(Apêndice H) 
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Domínio: Portugal no século XX 

Subdomínio: O 25 de Abril de 1974 e o regime democrático 

Conteúdos Metas Curriculares Objetivos específicos Atividades Recursos Avaliação 

 

 

 

A construção do 

regime 

democrático: 

*as eleições de 

1975; 

*Constituição de 

1976; 

*direitos e 

liberdades 

fundamentais. 

 

A descolonização: 

*das colónias no 

continente 

africano: 

Moçambique, 

Angola, Timor-

Leste, Guiné-

Bissau e Cabo-

Verde. 

*os “retornados”; 

 

 

 

*Referir as eleições de 1975 

como um marco fundamental 

para a construção do Regime 

Democrático. 

*Reconhecer na Constituição de 

1976 a consagração dos direitos 

e liberdades fundamentais. 

*Relacionar o 25 de abril com a 

descolonização e com o fim do 

Império. 

*Explicar os problemas 

verificados com a 

descolonização portuguesa, 

destacando a questão dos 

“retornados” e a questão 

timorense. 

*Referir a transferência de 

soberania de Macau para a 

China (1999) e a 

autodeterminação de Timor-

Leste (2002) como marcos 

*Listar as atividades a que se 

propõe durante a aula. 

 

*Identificar as eleições de 

1975 como um marco 

fundamental para a 

construção do Regime 

Democrático. 

*Explicar os motivos que 

levam a que as eleições de 

1975 sejam consideradas “as 

primeiras eleições livres”. 

*Identificar na Constituição 

de 1976 os principais direitos 

e liberdades fundamentais da 

população portuguesa. 

*Relacionar a Revolução dos 

cravos com o processo de 

descolonização. 

*Explanar os principais 

problemas ocorridos com o 

processo de descolonização 

portuguesa. 

*Escrita do sumário. 

 

 

*Diálogo com os 

alunos de forma a 

realizar uma breve 

síntese dos assuntos 

abordados na última 

aula. 

*Exposição 

dialogada sobre as 

eleições de 1975, 

alargando-se o 

mesmo ao conteúdo 

da Constituição de 

1976. 

*Posteriormente, é 

analisado o Doc.3 

da página 134 do 

manual adotado 

para estabelecer a 

ligação com as 

liberdades que os 

portugueses 

*Quadro; 

*Marcadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Manual 

adotado. 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

Formativa 

 

Do processo:  

Observação 

instrumentada, com 

recurso a uma escala 

de graduação, da 

participação dos 

alunos no diálogo 

sobre os 

testemunhos que 

recolheram da 

Guerra do Ultramar. 

(Apêndice A) 

 

 

 

Dos resultados:  

Verificação das 

respostas dadas 

pelos alunos aos dois 

exercícios presentes 

na animação 
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Vila Real 

 

 

 

*a questão 

timorense; 

*o caso de Macau 

*o novo Império 

Português; 

*os cinco novos 

países 

independentes. 

 

 

formais do fim do Império 

Português. 

*Conhecer a dimensão do 

território português e os novos 

países surgidos após a 

descolonização. 

 

*Relacionar o processo de 

descolonização com o 

regresso dos “retornados” a 

Portugal. 

*Caracterizar os problemas 

ocorridos com a colónia de 

Timor-Leste. 

*Caracterizar a transferência 

de soberania de Macau para a 

China. 

*Identificar Portugal 

Continental e os arquipélagos 

dos Açores e da Madeira 

como os únicos territórios 

pertences a Portugal depois do 

processo de descolonização. 

*Elencar os cinco novos 

países contruídos após a 

descolonização. 

adquiriram e que se 

tornaram parte 

integrante da 

Constituição. 

*Visualização da 

animação interativa 

A Construção do 

Regime 

Democrático 

presente na Escola 

Virtual. Esta 

animação contém 

ainda dois 

exercícios que serão 

realizados em 

grande grupo. 

*Leitura e debate 

dos casos das cinco 

colónias 

portuguesas que 

estavam no 

continente africano, 

pelo livro A História 

de Portugal de 

Cândida Proença.  

 

 

 

 

*Computador; 

*Colunas; 

*Internet; 

*Animação 

interativa A 

Construção do 

Regime 

Democrático 

presente na 

Escola Virtual. 

 

 

*Livro A 

História de 

Portugal de 

Cândida 

Proença. 

 

 

 

 

 

interativa A 

Construção do 

Regime 

Democrático, 

presente na Escola 

Virtual. 
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*Aquando da 

abordagem ao 

conteúdo dos 

retornados, a 

professora 

cooperante dará o 

seu próprio 

testemunho e, como 

os alunos realizaram 

algumas entrevistas 

a familiares que 

estiveram presentes 

na Guerra do 

Ultramar, o diálogo 

poderá estender-se, 

para que estes 

tenham a 

possibilidade de 

relatar as 

informações que 

obtiveram. 

*Entrega do teste de 

avaliação. 
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Subdomínio: O 25 de Abril de 1974 e o regime democrático 

Conteúdos Metas Curriculares Objetivos específicos Atividades Recursos Avaliação 

 

 

 

Órgãos do Poder 

Democrático: 

*Poder Central: 

     *órgãos se 

soberania; 

     *funções de 

cada órgão de 

soberania. 

 

*Poder Regional: 

     *órgãos se 

soberania; 

     *funções de 

cada órgão de 

soberania. 

 

*Poder Local: 

     *órgãos se 

soberania; 

 

 

 

*Identificar a existência de 

poder central, regional e local.  

*Indicar os órgãos de poder 

regional e local e as suas 

funções.  

*Descrever o funcionamento 

dos órgãos de poder central e as 

funções de cada um.  

*Destacar a efetiva separação de 

poderes e o sufrágio livre e 

universal como conquistas de 

Abril.  

*Identificar formas de 

participação cívica e 

democrática além dos atos 

eleitorais.  

 

*Listar as atividades a que se 

propõe durante a aula. 

 

*Relacionar a Constituição de 

1976 com o facto de ter 

permitido os cidadãos 

elegerem os seus governantes. 

*Identificar a existência do 

poder central. 

*Listar os órgãos de soberania 

pertences ao poder central. 

*Associar os órgãos de 

soberania do poder central às 

respetivas funções que 

desempenham. 

**Identificar a existência do 

poder regional. 

*Listar os órgãos de soberania 

pertences ao poder regional. 

*Associar os órgãos de 

soberania do poder regional às 

respetivas funções que 

desempenham. 

*Escrita do sumário. 

 

 

*Diálogo com os 

alunos de forma a 

realizar uma 

pequena síntese 

oral, sobre os 

conteúdos 

abordados na aula 

anterior. 

*Análise de um 

esquema (Apêndice 

B) que será 

projetado para os 

alunos, onde 

constam todos os 

Órgãos do Poder 

Democrático com os 

respetivos órgãos de 

soberania e as suas 

funções. 

*Por sua vez, os 

alunos irão ter um 

*Quadro; 

*Marcadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Computador; 

*Projetor 

*Esquema-

síntese; 

 

 

 

 

 

 

*Esquema-

síntese 

incompleto. 

Avaliação 

Formativa 

 

Do processo:  

Observação 

instrumentada, 

recorrendo a uma 

escala de graduação, 

da participação dos 

alunos durante a 

análise do esquema-

síntese projetado. 

(Apêndice A) 

 

 

Dos resultados:  

Verificação do 

preenchimento do 

esquema sobre os 

órgãos do Poder 

Democrático. 
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     *funções de 

cada órgão de 

soberania. 

 

*As principais 

conquistas de abril; 

*Participação 

cívica 

 

*Identificar a existência do 

poder local. 

*Listar os órgãos de soberania 

pertences ao poder local. 

*Associar os órgãos de 

soberania do poder local às 

respetivas funções que 

desempenham. 

*Nomear as principais 

conquistas com a revolução 

de abril. 

*Referir outras formas de 

participação cívica e 

democrática que os cidadãos 

podem ter excluindo o ato 

eleitoral. 

 

esquema semelhante 

ao que está a ser 

analisado.(Apêndice 

C)  

*No final da análise 

do esquema 

projetado, será 

entregue aos alunos 

um esquema 

semelhante.  

* Os alunos terão de 

acrescentar as 

informações que 

faltam nesse 

esquema, de modo a 

obterem um 

esquema-síntese dos 

Órgãos de poder 

democrático. 

*Exposição 

dialogada sobre a as 

principais 

conquistas de abril e 

algumas formas de 

participação cívica.  
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A adesão à CEE: 

*Tratado de Roma; 

*Prestígio 

Internacional; 

*Ano da adesão de 

Portugal; 

 

O 

desenvolvimento 

do país: 

*Conquistas e 

desafios:  

      *saúde; 

      *educação; 

      *segurança 

social; 

      *igualdade de 

género; 

      *entre outras. 

*Dificuldades e 

desafios: 

 

 
*Reconhecer a democratização 

do país como fator de prestígio 

internacional para Portugal.  

*Reconhecer a entrada de 

Portugal na Comunidade 

Económica Europeia (CEE) 

como um contributo para a 

consolidação da democracia 

portuguesa e para a modernização 

do país.  

*Enumerar aspetos que 

comprovem a modernização do 

país após a adesão à CEE. 

*Exemplificar progressos 

verificados nas condições de vida 

dos portugueses, nomeadamente 

no maior acesso à saúde e 

educação. 

*Constatar a maior igualdade de 

géneros existente na atualidade, 

*Listar as atividades a que se 

propõe durante a aula. 

*Referir a importância da 

democratização do país como 

desencadeadora de prestígio 

internacional para Portugal. 

*Identificar o ano da entrada 

de Portugal para a 

Comunidade Económica 

Europeia (CEE). 

*Mencionar o contributo da 

CEE modernização do país. 

*Listar aspetos que 

comprovem a modernização 

do país após a adesão à CEE. 

*Apresentar exemplos da 

melhoria das condições de 

vida dos portugueses com a 

entrada do país para a CEE. 

*Aludir para a maior 

igualdade de géneros 

existente, atualmente. 

*Escrita do sumário. 

 

*Correção do 

esquema-síntese 

sobre os Órgãos do 

Poder Democrático, 

de modo a rever 

esses mesmos 

conteúdos.  

*Exposição 

dialogada sobre o 

prestigio que 

Portugal adquiriu 

com a 

descolonização e, 

consequentemente 

sobre a sua entrada 

na CEE. 

*Simultaneamente, 

é contada de uma 

forma breve, a 

história da formação 

da União Europeia 

*Quadro; 

*Marcadores. 

*Esquemas-

síntese; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

Formativa 

 

Do processo:  

Observação 

instrumentada, com 

recurso a uma escala 

de graduação, do 

comportamento dos 

alunos aquando da 

exposição dialogada 

sobre o prestigio que 

Portugal adquiriu e 

da entrada do mesmo 

na CEE. 

(Apêndice A) 

 

Dos resultados:  

Questionamento oral 

durante os diálogos 

realizados com os 

alunos. 
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      *crise 

económica e social. 

      *desemprego; 

      *demora na 

justiça; 

      *abandono 

escolar; 

      *fraco 

envolvimento nos 

deveres cívicos 

 

A União 

Europeia: 

*Tratado de 

Maastricht; 

*Principais países; 

*Objetivos da UE; 

*Alargamentos da 

EU; 

 

Organização das 

Nações Unidas: 

*os principais 

objetivos; 

*os países não 

pertencentes; 

apesar do caminho que ainda há a 

percorrer.  

*Reconhecer outras dificuldades 

que Portugal enfrenta nos nossos 

dias: desemprego, morosidade da 

justiça, assimetrias sociais, 

abandono escolar, fraco 

envolvimento cívico.  

 

*Identificar os países que 

constituem a UE. 

*Referir os principais objetivos 

que presidiram à criação da UE.  

*Identificar os sucessivos 

alargamentos da UE.  

*Identificar as principais 

instituições europeias.  

*Identificar os principais 

objetivos da criação da ONU.  

*Referir alguns dos estados não 

membros da ONU.  

*Identificar algumas das 

organizações que integram a 

ONU (UNICEF, FAO, 

UNESCO…).  

*Identificar outras 

dificuldades que Portugal 

enfrenta nos dias de hoje 

(económicas e sociais). 

 

 

 

 

 

*Nomear os países que 

constituem a União Europeia. 

*Identificar os principais 

objetivos que levaram à 

criação da UE. 

*Referir os alargamentos da 

UE.  

*Listar as principais 

instituições europeias. 

*Identificar os principais 

objetivos da criação da ONU. 

*Referir alguns dos 

organismos especializados da 

ONU. 

*Mencionar alguns dos 

estados que não integram a 

ONU. 

(antiga CECA e 

CEE). 

*Diálogo com os 

alunos sobre as 

principais medidas 

de modernização e 

dificuldades a que 

Portugal se encontra 

sujeito após a 

entrada da atual 

União Europeia.   

*Exposição 

dialogada sobre o 

Tratado de 

Maastricht, que 

atribuiu o atual 

nome da União 

Europeia. 

*Leitura aos alunos, 

da lenda que está 

associada à Europa. 

(Anexo A) 

* Diálogo com os 

alunos sobre alguns 

alargamentos da 

EU, os principais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Lenda 
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*organismos 

especializados 

(UNESCO, 

UNICEF, FAO, 

OIT e OMS) 

 

Os PALOP e a 

CPLP: 

*localização 

geográfica; 

*os principais 

objetivos dos 

PALOP; 

*os principais 

objetivos da CPLP; 

 

A Organização do 

Tratado Atlântico 

Norte (NATO): 

*os países que a 

integram; 

*localização dos 

mesmos; 

*os principais 

objetivos. 

 

*Localizar os Países Africanos de 

Língua Oficial Portuguesa 

(PALOP).  

*Localizar os países da 

Comunidade de Países de Língua 

Oficial Portuguesa (CPLP).  

*Referir alguns dos grandes 

objetivos dos PALOP e da CPLP.  

*Localizar países da Organização 

do Tratado ao Atlântico Norte 

(NATO).  

*Referir os principais objetivos 

da NATO.  

 

 

 

 

 

 

 

*Localizar os Países 

Africanos de Língua Oficial 

Portuguesa. 

*Referir os principais 

objetivos dos PALOP. 

*Localizar os países 

pertencentes à Comunidade 

de Países de Língua 

Portuguesa. 

*Referir os principais 

objetivos da CLPL 

*Identificar os países que 

integram a NATO. 

*Localizar os países que 

integram a NATO. 

*Referir os principais 

objetivos da NATO. 

 

símbolos e os 

objetivos da criação 

da EU. 

*Por curiosidade, 

referir o motivo pela 

qual o dia da UE é 

celebrado a 9 de 

maio. 

*Visualização de 

um vídeo, realizado 

pela estagiária, 

sobre a União 

Europeia, contendo 

ainda algumas 

curiosidades. 

*Debate sobre 

alguns aspetos 

essenciais do vídeo. 

*Diálogo com os 

alunos sobre as 

principais 

organizações 

internacionais, das 

quais Portugal faz 

parte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Vídeo; 

*Computador; 

*Projetor; 

*Colunas. 
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*Uma breve 

referência à 

Comunidade de 

Países de Língua 

Portuguesa  

estabelecendo a 

principal diferença 

com os Países 

Africanos de Língua 

Oficial Portuguesa. 
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Substituição de 

Salazar na 

Presidência de 

Ministros:  

*Marcello Caetano. 

 

As razões que 

levaram à 

revolução 25 de 

abril de 1974: 

*a censura; 

*a falta de 

liberdade; 

*a proibição de 

novos partidos 

políticos; 

*a guerra colonial. 

 

 

 

 

 

 

* Referir a manutenção do 

regime opressivo após a 

substituição de Salazar por 

Marcelo Caetano, apesar das 

expectativas de “abertura do 

regime”. 

 

*Relacionar as difíceis 

condições de vida da maioria 

dos portugueses, a opressão 

política e a manutenção da 

Guerra Colonial com a “grande 

debandada” dos portugueses e 

com o crescente 

descontentamento dos militares. 

 

  

*Listar as atividades a que se 

propõe durante a aula. 

 

 

 

*Indicar o sucessor de 

António Oliveira Salazar. 

 

 

 

 

 

*Enumerar as razões que 

levaram à revolução de 25 de 

abril de 1974. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Escrita do sumário. 

 

 

*Preenchimento das 

fichas de 

autoavaliação. 

*Realização de um 

Quiz, na aplicação 

interativa Kahoot. 

Para isso, os alunos 

irão utilizar os seus 

smartphones e 

jogaram em duplas.  

*Quadro; 

*Marcadores. 

*Fichas de 

autoavaliação; 

*Computador; 

*Projetor; 

*Smartphones; 

*Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

Formativa 

 

Do processo:  

*Preenchimento das 

fichas de 

autoavaliação, 

referentes ao 

desempenho do 

aluno durante o 3.º 

período. 

*Observação 

instrumentada, com 

recurso a uma escala 

de graduação, do 

comportamento dos 

alunos durante a 

realização do Quiz 

na aplicação do 

Kahoot. (Apêndice 

A) 
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O desenrolar da 

revolução de 25 de 

abril de 1974: 

*a canção usada 

como senha: 

Grândola Vila 

Morena de Zeca 

Afonso; 

*o Movimento das 

Forças Armadas; 

*contributo de 

Salgueiro Maia. 

 

O Programa do 

MFA: 

*Junta de Salvação 

Nacional; 

*a restituição das 

liberdades 

fundamentais. 

 

 

 

 

*Descrever sucintamente os 

acontecimentos da revolução 

militar e os seus protagonistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Reconhecer no programa do 

Movimento das Forças 

Armadas, o fim da ditadura e o 

início da construção da 

democracia. 

 

 

 

 

 

 

 

*Associar a difusão da canção 

Grândola Vila Morena de 

Zeca Afonso à revolução de 

25 de abril de 1974. 

*Identificar o Movimento das 

Forças Armadas como o 

organizador da revolução de 

25 de abril de 1974. 

*Referir o contributo de 

Salgueiro Maia para o 

desencadear da revolução de 

25 de abril de 1974. 

 

*Assinalar a Junta de 

Salvação Nacional como o 

“órgão” responsável pelo 

poder após a queda da 

Ditadura do Estado Novo. 

*Referir a restituição das 

liberdades fundamentais 

como uma das principais 

medidas presente no 

Programa do Movimento das 

Forças Armadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos resultados:  

Verificação das 

respostas dadas 

pelos alunos no Quiz 

da aplicação Kahoot. 
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A construção do 

Regime 

Democrático: 

*as eleições 

“livres” de 1975; 

*a Constituição de 

1976. 

 

Órgãos do Poder 

Político: 

*Poder Central: 

Presidente da 

República, 

Assembleia da 

República, 

Governo e 

Tribunais. 

 

A União 

Europeia: 

*Tratado de Roma, 

1957; 

*Adesão de 

Portugal em 1986. 

 

*Referir as eleições de 1975 

como um marco fundamental 

para a construção do Regime 

Democrático.  

*Reconhecer na Constituição de 

1976 a consagração dos direitos 

e liberdades fundamentais.  

 

*Identificar a existência de 

poder central, regional e local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Reconhecer a entrada de 

Portugal na Comunidade 

Económica Europeia (CEE) 

como um contributo para a 

consolidação da democracia 

portuguesa e para a 

modernização do país.  

*Mencionar o caracter livre 

das eleições de 1975. 

*Indicar o ano (1976) da 

Constituição que viria a 

substituir a Constituição de 

1933. 

 

 

*Listar os órgãos de soberania 

do Poder Central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Referir o Tratado de Roma 

de 1957 como criador da 

Comunidade Económica 

Europeia. 

*Indicar o ano em que 

Portugal aderiu à atual União 

Europeia (1986). 
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Organização das 

Nações Unidas: 

*um dos objetivos: 

defender os direitos 

do Homem. 

 

Os PALOP e a 

CPLP: 

*objetivos comuns: 

defender e divulgar 

a Língua 

Portuguesa. 

 

A Organização do 

Tratado Atlântico 

Norte (NATO): 

*aliança militar. 

*Identificar os principais 

objetivos da criação da ONU. 

 

 

 

 

* Referir alguns dos grandes 

objetivos dos PALOP e da 

CPLP.  
 

 

 

 

*Referir os principais objetivos 

da NATO.  

 

 

 

  

 

*Assinalar a defesa dos 

direitos do Homem como um 

dos objetivos da Organização 

das Nações Unidas (ONU). 

 

 

*Identificar um dos objetivos, 

em comum, dos PALOP e da 

CPLP. 

 

 

 

 

*Mencionar que a NATO ou 

OTAN é uma aliança militar 

entre os vários governos. 
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Unidade: 2.3- Ulisses e outros textos  

Conteúdos Metas 

Curriculares 

Objetivos 

específicos 

Atividades Recursos Avaliação 

 

 

 

(Educação Literária) 

Compreensão de 

texto: 

*Expressão de 

sentimentos, ideias e 

pontos de vista. 

*Literatura, cinema e 

teatro: relações 

textuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL6- 18. Ler e 

interpretar textos 

literários. 

11. Responder, de 

forma completa, a 

questões sobre os 

textos. 

EL6- 19. Tomar 

consciência do modo 

como estimas, as 

experiências e os 

valores são 

representados nos 

textos literários. 

2. Relacionar a 

literatura com outras 

*Listar as atividades 

a que se propõe 

durante a aula.  

 

*Traduzir as 

principais ideias do 

texto narrativo. 

*Resumir, de forma 

clara, o conteúdo do 

texto lido. 

*Aplicar os 

conhecimentos 

obtidos pelo texto.  

*Interpretar as 

informações 

relevantes, contidas 

no trailer de 

adaptação à obra 

literária.  

*Relacionar o texto 

literário com a 

ficção 

cinematográfica. 

*Escrita do sumário. 

*Correção do trabalho de 

casa. 

*Através da correção do 

trabalho de casa, dar-se-á 

continuidade à 

interpretação do texto A 

vida continua de Daniel 

Defoe. 

*Visualização da 

apresentação do filme 

Robinson Crusoé de 

Thierry Chabert, 

disponível na Escola 

Virtual. 

*Diálogo alargado à turma 

de forma a que os alunos 

possam interpretar o filme, 

bem como relacioná-lo 

com o texto em análise. 

*Rever os principais 

aspetos da notícia 

(essencialmente, a função 

e a estrutura) através da 

*Quadro 

*Marcador 

 

 

 

 

 

*Computador 

*Colunas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Avaliação Formativa 

 

Do processo: 

Observação 

instrumentada com 

recurso a uma escala de 

graduação para verificar 

o comportamento que os 

alunos apresentam 

aquando da dinâmica 

que envolve o conteúdo 

gramatical (Apêndice A) 

 

 

Dos resultados:  

Verificação das 

respostas dadas pelos 

alunos ao questionário 

da página 140 do manual 

adotado. 
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(Leitura e Escrita) 

Compreensão de 

texto: 

*Texto de 

características 

narrativas: notícia. 

*Planificação de texto: 

objetivos, organização 

segundo a categoria ou 

género, registo, 

organização e 

desenvolvimento de 

ideias. 

*Revisão de texto: 

planificação, tema, 

categoria ou género; 

estrutura e 

desenvolvimento 

lógico do texto; 

correção linguística. 

*Estrutura do texto; 

relações intratextuais 

de causa – efeito e de 

parte – todo; aspetos 

nucleares do texto; 

síntese. 

formas de ficção 

(cinema). 

 

LE6-6. Ler textos 

diversos: 

1. Ler textos 

narrativos, 

descritivos; notícia. 

 

LE6-11. Planificar a 

escrita de textos: 

2. Organizar 

informação segundo a 

categoria e o género 

indicados. 

LE6-17. Rever textos 

escritos: 

2. Verificar se os 

textos escritos 

incluem as partes 

necessárias, se estas 

estão devidamente 

ordenadas e se a 

*Referir a principal 

função de uma 

notícia. 

*Identificar as partes 

constituintes de uma 

notícia. 

*Analisar, 

sintaticamente, uma 

frase. 

*Identificar a 

existência de um 

constituinte 

denominado 

modificador. 

*Construir frases 

onde esteja expresso 

o modificador. 

*Verificar se a 

supressão do 

constituinte por 

detrás do modificar 

altera o sentido 

global da frase. 

*Referir a diferença 

entre as funções 

sintáticas: 

modificador e 

complemento 

oblíquo. 

 

realização do exercício da 

página 140, presente no 

manual adotado 

*Para introduzir o 

conteúdo gramatical: o 

modificador, é utilizada 

uma frase (“Todos os dias 

fazia um corte no poste.”) 

do texto que tem vindo a 

ser alvo de análise. Essa 

frase estará escrita em 4 

tiras de goma eva. 

*Um aluno escolhido, 

aleatoriamente, procederá 

à sua análise sintática no 

quadro. 

*Aquando da análise 

sintática, a professora dá 

início à explicação da nova 

função sintática: o 

modificador.  

*Através do 

manuseamento das tiras de 

goma eva os alunos podem 

compreender as diversas 

posições em que o 

constituinte pode estar 

inserido.  

*Quadro 

*Marcadores 

*Tiras de 

goma eva com 

a frase 
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(Gramática) 

Sintaxe: 

*Funções sintáticas: 

modificador 

 

 

informação do texto 

avança. 

LE6-9. Organizar a 

informação contida 

no texto: 

6. Explicitar, de 

maneira sintética, o 

sentido global de um 

texto. 

 

G6-23. Analisar e 

estruturar unidades 

sintáticas: 

2. Identificar as 

seguintes funções 

sintáticas: predicativo 

do sujeito, 

complemento 

oblíquo, 

complemento agente 

da passiva e 

modificador. 

 

*Posteriormente, os alunos 

passarão para os cadernos 

este exemplo. 

*Após a explicação, os 

alunos realizarão os 

exercícios presentes na 

pág.: 140 do manual 

adotado. 
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Unidade: 2.3- Ulisses e outros textos  

Unidade: 3 – Os Piratas – Teatro e outros textos (texto dramático) 

Conteúdos Metas Curriculares Objetivos específicos Atividades Recursos Avaliação 

 

 

 

(Gramática) 

Sintaxe: 

*Funções 

sintáticas; 

*Frase ativa e 

frase passiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G6-23. Analisar e estruturar 

unidades sintáticas: 

2. Identificar as seguintes 

funções sintáticas: predicativo do 

sujeito, complemento oblíquo, 

complemento agente da passiva e 

modificador. 

4.Transformar frases ativas em 

frases passivas e vice-versa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Listar as atividades a que se 

propõe durante a aula. 

 

*Identificar os principais 

constituintes de uma frase 

(sujeito, predicado e 

complementos). 

*Transformar frases ativas em 

frases passivas de acordo com 

as regras. 

*Transformar frases passivas 

em frases ativas de acordo com 

as regras. 

*Identificar a principal função 

do texto dramático. 

*Listar as principais 

características do texto 

dramático (ato e cena). 

*Referir a importância de cada 

uma das características do 

texto dramático. 

*Identificar os principais 

constituintes da estrutura do 

*Escrita do sumário. 

*Diálogo com os 

alunos com vista a 

relembrar a função 

sintática aprendida: o 

modificador. 

*Realização da 

página 140 do 

manual adotado. 

*Para realizar uma 

breve revisão dos 

principais conteúdos 

gramaticais 

abordados é 

realizada a página 

146 do manual 

adotado, pelos alunos 

individualmente.  

*Posteriormente, a 

correção será 

realizada oralmente e 

em grande grupo. 

*Quadro 

*Marcador 

 

 

 

 

*Manual adotado 

*Caderno 

*Lápis 

*Borracha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Avaliação 

diagnóstica 

Através do diálogo 

inicial verificar se os 

alunos interiorizaram 

os principais aspetos 

relacionados com a 

função sintática do 

modificador. 

 

Avaliação 

Formativa 

 

 Do processo: 

Observação não 

instrumentada do 

comportamento e da 

participação dos 

alunos aquando da 

realização das fichas 

de trabalho. 
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(Educação 

Literária) 

*Textos de 

literatura para 

crianças e 

jovens, da 

tradição 

popular e 

adaptações de 

clássicos. 

Compreensão 

de texto: 

*Texto 

dramático: 

organização 

estrutural (ato, 

cena e fala); 

sentido global. 

 

EL6-18. Ler e interpretar 

textos literários: 

 

1. Ler textos de literatura para 

crianças e jovens, da tradição 

popular, e adaptações de 

clássicos. 
 

4. Reconhecer, na organização 

estrutural do texto dramático, ato, 

cena e fala. 

 

5. Expor o sentido global de um 

texto dramático. 

texto dramático (falas e 

indicações cénicas). 

*Revelar a obra de leitura 

obrigatória. 

 

*Visualização de 

uma animação 

multimédia presente 

nos recursos da 

escola virtual, acerca 

da ilustração 

presente nas páginas 

de abertura da nova 

unidade (pp. 148 e 

149). Através do 

visionamento desta 

animação é realizada 

uma abordagem 

teórica acerca da 

estrutura do texto 

dramático. 

*Enquanto isso, é 

contruído no quadro 

um pequeno 

esquema síntese. 

*Realização das 

questões presentes 

nas páginas de 

abertura da unidade. 

*Breve apresentação 

da obra literária que 

será alvo de análise 

(Os Piratas de 

Manuel António 

Pina). 

*Animação 

multimédia 

*Manual 

adotado. 

*Lápis 

*Borracha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Obra literária 

Os Piratas de 

Manuel António 

Pina 

 

Dos resultados: 

Observação 

instrumentada, com 

recurso a uma escala 

de graduação, para 

verificar se os alunos 

compreenderam as 

funções sintáticas 

(Exercício n.º 6, 

página 146). 

(Apêndice A). 
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Unidade: 3- Os Piratas – Teatro e outros textos (texto dramático) 

Conteúdos Metas Curriculares Objetivos específicos Atividades Recursos Avaliação 

 

 

 

(Educação 

Literária) 

*Textos de 

literatura para 

crianças e 

jovens, da 

tradição 

popular e 

adaptações de 

clássicos. 

Compreensão 

de texto: 

*Texto 

dramático: 

organização 

estrutural (ato, 

cena e fala); 

sentido global. 

*Inferências. 

*Linguagem: 

vocabulário, 

 

 

 

EL6-18. Ler e interpretar 

textos literários: 

 

1. Ler textos de literatura para 

crianças e jovens, da tradição 

popular, e adaptações de 

clássicos. 
 

4. Reconhecer, na organização 

estrutural do texto dramático, ato, 

cena e fala. 

 

5. Expor o sentido global de um 

texto dramático. 

 

6. Fazer inferências. 

 

8. Manifestar-se em relação a 

aspetos da linguagem que 

conferem a um texto qualidade 

literária (por exemplo, 

*Listar as atividades a que se 

propõe durante a aula. 

 

*Listar as principais 

características do texto 

dramático (ato e cena). 

*Referir a importância de cada 

uma das características do 

texto dramático. 

*Identificar os principais 

constituintes da estrutura do 

texto dramático (falas e 

indicações cénicas). 

*Ler textos dramáticos, 

respeitando as indicações 

cénicas no que concerne ao 

estado de espírito das 

personagens. 

*Ler com o ritmo adequado. 

*Ler, respeitando os sinais de 

pontuação. 

* Traduzir as principais ideias 

das cenas lidas. 

*Escrita do sumário. 

 

 

*Diálogo com os 

alunos de forma a 

rever os principais 

aspetos relacionados 

com o texto 

dramático e, ao 

mesmo tempo, se 

necessário, é 

realizado um 

esquema síntese no 

quadro, para que os 

alunos registem no 

caderno. 

*Audição da música 

The Black Pearl, 

pertencente à banda 

sonora da Trilogia 

dos filmes O Pirata 

das Caraíbas. Com 

isto, é pedido aos 

alunos que se 

*Quadro 

*Marcador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Obra literária 

Os Piratas – 

Teatro de 

Manuel António 

Pina 

 

 

 

  

Avaliação 

diagnóstica 

Através do diálogo 

inicial verificar se os 

alunos interiorizaram 

as principais 

características do 

texto dramático.  

 

Avaliação 

Formativa 

 

 Do processo: 

Observação 

instrumentada com 

recurso a uma escala 

de graduação para 

verificar a evolução 

dos alunos que à 

leitura diz respeito. 

(Apêndice A) 
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conotações, 

estrutura do 

texto. 

*Expressão de 

sentimentos, 

ideias e pontos 

de vista. 

vocabulário, conotações, 

estrutura). 

 

11. Responder, de forma 

completa, a questões sobre o 

texto.  

*Resumir, de forma clara, o 

conteúdo das cenas lidas. 

*Aplicar os conhecimentos que 

adquiriu.  

imaginem a bordo de 

um navio pirata 

enquanto escutam a 

música. No final, 

terão de partilhar a 

sua aventura com a 

restante turma, 

incluindo os 

sentimentos e 

reações que 

experienciaram. 

Desta forma, 

partimos para a 

leitura da obra 

literária Os Piratas – 

Teatro de Manuel 

António Pina.  

*Leitura das Cenas I 

e II da obra literária 

Os Piratas – Teatro 

de Manuel António 

Pina. Alguns alunos 

encarnam o papel das 

personagens e assim 

se faz uma leitura 

dessas cenas. 

*Diálogo com os 

alunos de modo a 

interpretar o 

 

 

 

 

 

 

 

*Quadro 

*Marcador 

 

 

 

 

*Manual adotado 

Dos resultados: 

Verificação das 

respostas dadas pelos 

alunos ao exercício 

n.º 2 da página 153. 
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conteúdo presente 

nas cenas inicias. 

*Realização de uma 

pequena síntese no 

quadro onde se foca 

os principais pontos 

abordados nas duas 

cenas. 

*Realização do 

questionário de 

interpretação da 

Cena I, presente na 

página 153 e 154 do 

manual adotado (o 

que os alunos não 

realizarem na aula 

terão de terminar em 

casa.) 

http://www.diogocao.edu.pt/


 

 

Rua Dr. Manuel Cardona – 5000–558 VILA REAL;eb23.diogocao@escolas.min-edu.pt -http://www.diogocao.edu.pt/Telefone: 259 302460 

 

 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Mestrado em Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico e Português e História e Geografia de Portugal no 2º Ciclo do Ensino Básico 

Prática de Ensino Supervisionada no 1º Ciclo do Ensino Básico 

 

Planificação Nº8 
Agrupamento de Escolas Diogo Cão – Vila Real  

Instituição Cooperante: Escola Básica 2,3 Diogo Cão 

Docente Cooperante: Ana Silva  

Ano de escolaridade: 6.º G 

Disciplina: Português 

Unidade Curricular: Prática de Ensino Supervisionada 

Docente da Unidade Curricular: Professora Doutora Susana Fontes 

Discente: Andreia Catarina Ribeiro Valadares N.º57761 

Data: 26 de abril de 2018 

http://www.diogocao.edu.pt/


 

 

Rua Dr. Manuel Cardona – 5000–558 VILA REAL;eb23.diogocao@escolas.min-edu.pt -http://www.diogocao.edu.pt/Telefone: 259 302460 

 

Unidade: 3-  Os Piratas – Teatro e outros textos (texto dramático) 

Conteúdos Metas Curriculares Objetivos específicos Atividades Recursos Avaliação 

 

 

(Educação 

Literária) 

*Textos de 

literatura para 

crianças e 

jovens, da 

tradição 

popular e 

adaptações de 

clássicos. 

Compreensão 

de texto: 

*Texto 

dramático: 

organização 

estrutural (ato, 

cena e fala); 

sentido global. 

*Inferências. 

*Recursos 

expressivos: 

anáfora, 

 

 

 

EL6-18. Ler e interpretar 

textos literários: 

 

1. Ler textos de literatura para 

crianças e jovens, da tradição 

popular, e adaptações de 

clássicos. 

 

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, 

 *Listar as atividades a que se 

propõe durante a aula. 

 

*Ler textos dramáticos, 

respeitando as indicações 

cénicas no que concerne ao 

estado de espírito das 

personagens. 

*Ler com o ritmo adequado. 

*Ler, respeitando os sinais de 

pontuação. 

* Traduzir as principais ideias 

das cenas lidas. 

*Identificar os recursos 

expressivos existentes nas 

cenas analisadas. 

*Resumir, de forma clara, o 

conteúdo das cenas lidas. 

*Identificar os aspetos 

principais de toda a obra 

literária. 

 

*Escrita do sumário. 

 

 

*Correção do 

trabalho de casa. 

*Diálogo, breve, 

com os alunos de 

modo a rever todos 

os acontecimentos 

presentes nas cenas 

estudadas 

anteriormente. 

*Leitura, pelos 

alunos, das Cenas 

VII, VIII e IX. 

*Diálogo com os 

alunos de forma a 

que eles retenham as 

principais 

informações das 

cenas lidas. 

*Construção, no 

quadro, das sínteses 

*Quadro 

*Marcador 

 

*Manual adotado 

*Caderno 

*Lápis 

*Borracha 

 

 

 

 

 

*Obra literária 

Os Piratas- 

Teatro de 

Manuel António 

Pina 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

diagnóstica 

Através da correção 

dos trabalhos de casa, 

verificar se os alunos 

retiveram os 

principais 

acontecimentos 

presentes na Cena III 

 

Avaliação 

Formativa 

 

 Do processo: 

Observação 

instrumentada com 

recurso a uma escala 

de graduação para 

verificar a 

intervenção dos 

alunos no diálogo 

sobre a interpretação 

das cenas lidas. 

(Apêndice A) 
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perífrase, 

metáfora. 

*Linguagem: 

vocabulário, 

conotações, 

estrutura do 

texto. 

*Expressão de 

sentimentos, 

ideias e pontos 

de vista. 

 

vocabulário, conotações, 

estrutura). 

 

 

 

referentes às cenas 

VII, VIII e IX. 

*Verificação de 

recursos expressivos 

presentes na obra 

literária. Com isto, 

será realizado no 

quadro um esquema, 

de modo a rever os 

recursos expressivos 

que os alunos já 

estudaram (estejam 

eles presentes na 

obra literária em 

análise ou não). 

 

 

 

*Quadro 

*Marcadores 

 

Dos resultados:  

Verificação das 

respostas dadas pelos 

alunos ao exercício 

n.º 1 da página 157 do 

manual adotado. 
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