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Writing as a grandmother to

her granddaughter, the

author reflects on her

wishes for the kind of

writing classrooms she

hopes her granddaughter

will experience when she

goes to school.

Dear Stacie,

I know you won’t read this letter for
many years yet, but when you do, I
want you to know I was thinking
about you today. This week you’ll
celebrate eighteen months in our
family and you’ve already been
“reading” for over a year. You have
an extraordinary love for books.
With a house full of toys to play
with, you’ll often retrieve a book
from a large pile of board books. It’s
never just any book and it’s not
always the same one, but it’s clearly
the one you want to read “right
now.” Then you’ll crawl back to me,
hand it to me, and plant yourself
next to me or on my lap with an
expectant attitude that says, “Read
with me.” Then, two weeks ago, I
saw you using a pencil. Your Dad

was sitting at the kitchen table
making notes for himself when a
neighbor came in and engaged him
in conversation. While they were
talking, you crawled into his lap,
listened to the conversation for a
bit, then took the pencil and began
to write. I realized that you not only
see yourself as a reader, but you al-
ready see yourself as a writer.

When I read that Language Arts
wanted articles about writing, I
began to think about my hopes and
fears for you. I reflected on what you
already know about writing and
wondered what kinds of experiences
you’ll have in school. Will you find a
caring, listening community in your
classrooms? Will you have teachers
and peers who recognize and ac-
knowledge your ideas—even help you

discover reasons to write what you
find important? Will your teachers
provide you with the time you need
to prepare pieces worthy of your
readers? Will they provide you with
the resources and the instruction to
help you achieve your purposes?

You already have the solid founda-
tion a writer needs. You live in an
atmosphere that promotes learning
of all kinds. You live in a close-knit
community. All of us love you un-
conditionally. And you know we
love you. We support you in every-
thing you do. Even when we have
to suggest alternatives, we explain
why, we ask for your input, and we
try to find solutions that will meet
your needs yet keep you safe.
None of us offer you false praise.
You don’t need praise; you need
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response. Living in this environment
has led you to be confident, consid-
erate, full of ideas, full of energy,
and able to compromise. So, what
do I wish for you during your
school years?

I want you to be able to think for
yourself. Many employers and politi-
cians argue that businesses and gov-
ernment need workers who can read
and write, but what they really seem
to demand are writers whose writing
is technically correct. They are criti-
cal of schools and teachers because
they insist that education isn’t meet-
ing that need. No one will argue that
our society needs readers who can
comprehend and writers who can
communicate effectively. But, it con-
cerns me when reading and writing
are perceived only in terms of
preparing people for the workforce.
Today, many people are more con-
cerned about spelling and punctua-
tion than with meaning. We need
that, but we also need authors who
can make us laugh and cry, authors
who can challenge us to think criti-
cally about important issues. And, I
think, we need citizens who can read
and write poetry and citizens who
are willing to challenge the status
quo. I want you to be one of them.

I want you to have time to pursue
things that are important to you—
purposeful things—that have mean-
ing for you. We provide time for you
to pursue your interests even when
we aren’t sure why you are doing

what you’re doing. I want you to
have teachers who design classrooms
in which you never run out of excit-
ing things to do. Right now, I can’t
imagine you ever running out of
ideas to write about. You certainly
never run out of things to talk
about—but then, you always have a
real reason for doing what you do. I
hope that your classrooms are filled
with activities that stimulate you to
be intensely interested in what you
are doing and teachers who lead you
to write about those interests. I’m not
sure yet what reasons will be impor-
tant for you, but there will be many.

Do you know that
over a third of all
fourth graders in the
United States spend
more than three hours
a day watching tele-
vision? So far, you
don’t watch much
television. Sometimes
you and Daddy watch
cooking shows to-
gether while you
drink your bottle.

Once in a while you
watch Dora the Ex-
plorer, and your eyes
alight with fascination.
But most of your time is
spent reading together
with us, working with
your toys, and talking
to those around you. I
don’t think that’s going
to change much as you
grow up. But I do think
you are likely to use
your computer and the
Internet much more
than school children
ever have in the past. In
fact, I’m pretty sure of
that because several
years ago I read that
people in the United
States spend twice as
much time online and
25 times as much time

with electronic media as they do
reading books. One teacher, Mr.
Baines, used his students’ fascina-
tion with electronic media to help
them improve all aspects of their
writing—rhythm, syntax, vocabular-
ies, and style. First, he had them
write and design PowerPoint presen-
tations that incorporated concrete
images, both visual and auditory.
When they were finished, students
shared their presentations with their
peers. Then, as a final step, the kids
used the sensory images in their
PowerPoint programs to help them
revise their writing so that people
who couldn’t see the presentations
would be able to “see” and “hear”
the meaning from the words alone.
How exciting that whole experience
must have been for those students.
While I want you to have benefits of
reading, I also want you to have
teachers who delight in what’s new
and who find ways to help you use
what’s new to improve your writing.

I want you to have knowledgeable
people to talk to and to work with.
Now, we read to you—or maybe it
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would be better described as you
reading to us. You choose the time,
you choose the books, you choose
the page, you point to the pictures,
and we respond. Today you pointed
to a cat, and I told you it was a cat,
but a little cat so maybe it would be
better to call it a kitty. On subse-
quent pages, you pointed to the cat
and I repeated my explanation, each
time in a little different way. Soon,
when you pointed at the cat, you
tentatively said, “Meow?” “Yes,
indeed,” I replied, and we continued
to read, with you providing a
“meow” for every cat and kitten that
appeared. Sometimes, though, you
insist that I take the lead. Yesterday,
you were making marks with your
crayons, but you wanted input. Just
as I had seen you do earlier with
your Dad, you handed me each new
crayon and watched to see what I
would do. Your Dad had drawn you
pictures; I wrote you some words. I
couldn’t help but wonder what parts
of our “minilessons” you found most
helpful for achieving your goals and
what parts you were saving up for
later! A Russian researcher named
Vygotsky wrote that whatever a
child can do with an adult today,
she will be able to do by herself to-
morrow. He called this time of coop-
eration, when teaching is most
effective, the zone of proximal de-
velopment. Seems to me you are
always in this zone—I just need to
recognize how to be there, too!

I want you to be part of communities
where listening and respect are
present. Right now, all of us talk
with you. Not to you, with you. You
expect us to reply to your jabbering,
and we do even though we can’t un-
derstand your words yet. You take
turns, you tell us about exciting
news, you ask questions, you engage
in monologues and in dialogue. We
answer you; we care about your
opinions. If we don’t understand you,
we ask questions to be sure we’ve
understood what you mean; we offer
alternatives for you to think about.
And, you in turn treat us that way.
Your teachers will probably call this
conferring, but conferring means just
what I’ve been talking about. I want
your teachers to respect you and
your peers as capable, sensitive, and
caring people. I want them to offer
devoted attention to each of you, not
just to those of you who write well. I
want your teachers to model this re-
spect for you in their daily actions so
you never forget the value of any
person. And I want your teachers to
demand no less of you and of every
student in your classroom.

Stacie, I have a dream for you—a
dream that one day, you’ll be able to
go to school with children from dif-
ferent backgrounds and dif-
ferent abilities and that all
of you will learn to write
effectively, that you’ll learn
from each other to be com-
petent in a variety of voices
and dialects, that educa-
tional privileges and oppor-
tunities will be available to
all of you. I have a dream
that your schools won’t be
labeled good or bad, profi-
cient or deficient, rich or
poor, underperforming or
excelling, but that teachers
will be encouraged and sup-
ported to teach all of you to
write better than you ever
dreamed. I’m afraid for you,
though. It scares me to

death to think that pretty soon you’ll
have to take a test and somebody
will decide how good a writer you
are by looking at the scores from one
piece of writing, written on one par-
ticular day, about an assigned topic,
for an audience of unknown adults,
with no input from anyone else. I’m
afraid that your school—and others—
will be labeled by the scores on those
tests. And I’m afraid that you and
your mom and dad will have to
choose between a school like the
one I want for you and one that is
segregated by privilege, advantage,
and money.

Instead of having teachers who
spend your class time preparing you
to take a test or teachers who focus
primarily on skills and conventions,
I want you to have teachers who
help you recognize the incredible
significance of the everyday hap-
penings in your life. I want them to
help you see those things and en-
courage you to write about them. Of
course, only some of that writing
will be really, really good, but I
hope your teachers will never see
individual pieces of writing as suc-
cesses or failures. If they do, you
may lose your ability to take risks,
because taking risks and trying new
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things isn’t possible when each
piece of writing is seen as an end
product. I’ve already started keeping
a collection of your writing. Maybe
you’ll be fortunate enough to have
teachers who use portfolios, too.
When you look over all the pieces
you have written, you will be able
to see how you developed over time,
and by looking at writing you’ve al-
ready done, you’ll find things you
want to learn or to work on.

I want you always to be able to en-
tertain alternatives. Using language
effectively requires the ability to be
tentative. Effective readers and writ-
ers don’t insist on having exact or
immediate answers to every ques-
tion. Remember when I talked ear-
lier about how you learned that
both cats and kittens say, “meow”?
You did learn that both cats and kit-
tens say “meow,” but you also
learned that sometimes we call that
animal a cat and sometimes we call
it a kitten, and we aren’t always
very consistent. Somehow you were
able to entertain both of those op-

tions without becoming confused or
upset. I want you to delight in find-
ing other ways to look at the world,
to delight in words like “perhaps”
and “maybe.”

I hope, too, that you will have all
the tools you need to write well
and people to teach you how to use
them. You will need pencils and
pens and papers of all kinds. Like
me, you will need things like scis-
sors and tape so you can change
things around without having to
rewrite everything. And you’ll need
computers with appropriate pro-
grams to help you write without
unnecessary effort. (I remember
how your Dad hated to “copy
over”!) Most of all, you’ll need
books to use as models and people
to show you how to use them. You
don’t have to reinvent the wheel.
Authors before you have done
marvelous things and you can
learn from them. If, as I hope, you
write in kindergarten and first
grade, it is likely that you’ll begin
by writing stories about your own

experiences. Many authors have
written books from their experi-
ences, and my hope is that your
teachers will show you patterns
you can use.

But, I want your teachers to help
you write more than stories. Long
before they went to kindergarten,
your Dad and your aunt were able
to argue effectively, to analyze and
to use comparisons, contrast, meta-
phors, and concrete details when
they wanted to convince me they
should be able to do something or
go somewhere that was important
to them. When they began to write,
they were able to draw on all these
aspects of thinking in their writing
and you will, too, because we al-
ready use them in our conversa-
tions with you. I want your teachers
to build on what we are teaching
you at home. I want them to teach
you to use all of these, and more, to
design a thoughtful biography, to
craft a free verse poem, to put to-
gether a piece of creative nonfic-
tion. Then, I want your teachers to
help you use those forms to write
about things you care about—
maybe a poem about Juan and his
brother struggling in school be-
cause they have to speak only En-
glish. Or maybe a piece of creative
nonfiction for the school news-
paper, comparing and contrasting
how hard it is for them to learn in
English with how effectively they
could learn through Spanish, while
learning English at the same time.
That is something you will care
about because Juan and Stevie are
your friends. And if you care about
what you are writing, you’ll learn
how to write using your chosen
form effectively.

I hope you will always have what
writers call an audience. We are
your audience now. We listen to
you. We care what you have to say.
And you, in turn, value our input.
We are always asking questions as
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you work at things, trying to un-
derstand what you mean, what you
want—and helping you see why we
understand or sharing why we
don’t. I want you to have real audi-
ences in school, too, because if you
do, long before you choose any
piece to publish, you will already
know that anything you publish
needs to be polished. Since you
need to draft many more pieces
than you will publish, I’d tell your
teachers to think carefully about
why they are meeting with you
before they confer with you. I hope
they will spend most of their time
helping you learn to make impor-
tant decisions about your pieces.
Time is illusive and hard to find.
But perceptive teachers find time
tucked away, hiding in corners.
Sometimes they will be able to help
you quickly identify where you are
stuck and send you off to talk with
appropriate peers instead of spend-
ing their time with you. Sometimes,
rather than meeting with you indi-
vidually, they might choose to meet
with small groups to talk about
things like leads or dialogue or to
brainstorm different formats. Only
after you have done the very best
you can and only after you’ve
asked for the help of your friends,
only then should you expect your
teacher to help you correct things
like spelling and punctuation.
Those final touches are vital,

though, so that read-
ers will be captured
by your ideas, not
offended by surface
things you can learn
to correct. I’m as-
suming, of course,
that you’ll only need
to correct the final
copy of the pieces
you publish, and
you’ll only publish
pieces that are -
important.

I’ve been teaching a long time, so I
know that all classrooms won’t
function as effectively as I hope, but
I am experienced enough to know
that children will live up to teach-
ers’ expectations of them, even
though sometimes it takes weeks,
months, or years. Like you, most
children can learn to talk about
writing effectively, especially if
teachers are willing to be effective
models and to spend the time neces-
sary to coach them until they suc-
ceed. I hope your teachers have high
expectations; I hope your teachers
are effective models; I hope your
teachers are persistent in insisting
that children help themselves and
each other. But, most of all, I hope
your teachers let you write for real
reasons and real audiences. That
way, you’ll also have to live with
real consequences. When you have
to live with those, a lot of other
things fall into place.

I want someone to help you realize
that writing about the things you
care about can help you make a dif-
ference in the world. Real reasons
for writing. That’s what it’s all
about. Because being committed to
what they are writing about is what
keeps writers going. It’s like this
letter—this letter is important to me.
It’s so important to me that I keep at
it day after day after day. I hope
your teachers don’t bow to the de-
mands of pressure groups—even

parents who, understandably,
become frightened—to protect your
school from losing funding. I hope
they aren’t compelled to sacrifice
what they know about best practice
to teach all children to “color within
the lines.” I want writing to be a dy-
namic, living, breathing process of
discovery for you, not just a linear
series of rote steps through which
you have to march. I want you to
have assignments that permit you to
use writing for reasons that are im-
portant to you, writing that will
make a difference in your world.
Maybe that means finding a pattern
in a book you like and using it as a
model to write me a story. Maybe it
means sending Grandpa a letter
with a riddle he can’t solve. Maybe
it means, someday, writing the State
of the Union address. And maybe it
means, sooner or later, writing a
love poem to someone you don’t
even know yet.

So, those are my wishes for you,
Stacie—that you always see yourself
as a writer, that you have teachers
who are willing and able to nurture
your love for writing and help you
do it well, and that you are able to
use your writing to make a differ-
ence in your world.

All my love,

Grandma
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Exemplos de produções no caderno 
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Colectâneas de textos  

– Recolha de produções nos cadernos 
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Colectâneas de textos  
– Recolha de produções com tema comum  
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Modelos de registo - Planeamento e Apresentações (Turmas A / B / C) 
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Registo de sugestões da turma 
 
- acerca do modo de apresentação do texto (leitura) 
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- indicações sobre a sequência dos textos 
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- indicações sobre a extensão dos textos 
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- Textos só iniciados (sem serem concluídos) 
 

 
 
 
- Registos a propósito de debates em turma 

 

 
 
- Registo de ideias para textos a usar em álbuns, cartazes, etc…  
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- Listagem de personagens (reutilização de auto-colantes repetidos) 
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Exemplos de apreciação conjunta – Trabalho de texto 
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Trabalho de Texto – versão inicial e versão pós apreciação conjunta 
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Exemplos de personalização dos envelopes das «cartas secretas»  
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Preenchimento da Carta Secreta n.º 1 - Exemplos 
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Preenchimento da Carta Secreta n.º 2 - Exemplos 
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Respostas às Cartas Secretas – Quadros TA  
 

Carta 1 Carta 2 Carta 3 
Alunos 

Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 

1 

Eu preciso da 
escrita para 
aprender a ler e 
a escrever 

Eu costumo 
escrever histórias, 
frases e às vezes 
textos. 

Às vezes eu vou 
para a sala e o 
meu pai ajuda-me 
a dar opiniões. 

As tabuadas, 
textos, 
palavras e 
muito mais 

Porque a 
professora diz. 

Eu escrevo. Para escrever. 
Para escrever 
textos, para 
inventar, para 
escrever o que 
aconteceu. 

Ler e aprender... Na escola e em 
casa. 

2 
Eu preciso da 
escrita para 
melhorar a letra. 

Costumo escrever 
textos e outras 
coisas mais. 

Faço sozinha e 
não preciso de 
ajuda. 

Gosto mais 
de escrever 
textos. 

Ler Vou escrevendo 
os textos e 
imaginando 

Para melhorar a 
letra e fazer textos 
estou a ter 
imaginação. 

Saber escrever e 
também saber 
ler.  

Onde se escreve 
em casa e na 
escola 

3 
Eu preciso da 
escrita para 
saber escrever 
melhor. 

Eu costumo 
escrever textos. 

Chego a casa 
penso e faço o 
texto na sala sem 
ajuda. 

Eu gosto de 
escrever 
textos. 

Porque volto a 
ler. 

Costumo ler alto 
para a turma. 

Para escrever 
textos conforme o 
título... 

É preciso ler e 
aprender para 
escrever bem. 

Eu escrevo textos 
em casa e na 
escola. 

4 

Para aprender a 
escrita e 
melhorar a 
escrever com a 
caneta na sala 
de aulas. 

Costumo fazer 
textos inventados 
e sozinha. 

Resolvo primeiro 
e depois mostro à 
minha mãe se 
está errado ou 
está certo. 

Eu gosto 
mais de 
escrever 
textos com o 
lápis ou com 
a caneta. 

Estou porque 
tenho a letra 
muito bonita. 

Costumo inventar 
textos e histórias 
para eu 
apresentar aos 
meus colegas. 

Para imaginar, 
escrever um texto, 
para aprender a 
letra, melhorar a 
escrita 

Textos, escrita, 
palavras difíceis. 

No caderno, na 
escola, no TPC... 

5 

Para 
aprendermos as 
coisas. E 
melhorar a 
escrita. 

Costumo escrever 
textos e outras 
coisas mais. 

Faço sozinha e 
não preciso de 
ajuda. 

Gosto mais 
de escrever 
textos. 

A professora 
vê. 

Vou escrever 
textos 
imaginados. 

Para aprender a 
ler, a escrever, a 
melhorar a letra e a 
imaginar. 

Ter vontade e 
saber escrever 

Em casa. 

6 Para melhorar a 
letra. 

Costumo escrever 
textos. 

Eu penso bem 
depois escrevo 

Textos. Nos erros. Deixo-os no 
caderno 

Para pensar. É preciso 
melhorar a letra. 

Na casa. 

7 
Para não dar 
erros. 

Eu costumo 
escrever histórias 
e textos 

Quando não 
tenho coisas para 
brincar faço 
textos. 

Textos de 
histórias 
inventadas 

Vejo nos erros 
e nos ditados. 

Pô-los cada vez 
mais bonitos 

Para ter 
imaginação e para 
melhorar a letra... 

Um caderno, uma 
folha e uma 
caneta ou lápis 

Num caderno. Na 
escola, sim e em 
casa também. 

8 
Eu escrevo para 
melhorar os 
erros. 

Textos cópias Vou para a minha 
secretária e fecho 
a porta 

O abecedário 
e textos 
sobre futebol 

Porque já o sei Inventando 
coisas 
engraçadas. 

Para pensar. Fazer cópias, 
textos, palavras 
difíceis... 

Na escola e em 
casa. 

9 
Escrever muito 
mais melhor 

Textos, ditados, 
etc... 

Escrevo muito 
rápido. 

Textos Melhorando a 
letra. 

Invento as 
coisas. 

Para melhorar a 
letra 

Fazer muitas 
cópias. 

Na escola, em 
casa e muitos 
lugares. 

10 
Para melhorar a 
letra 

Textos, cartas, 
histórias. 

Penso num título 
depois no texto 
faço um rascunho 
e passo. 

Tabuadas e 
textos. 

Depois a minha 
mãe corrige. 

Ficam no meu 
caderno 

Para imaginar 
melhor. 

Saber ler. Nos cadernos, na 
escola e em 
casa. 
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Carta 1 Carta 2 Carta 3 
Alunos 

Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 

11 

Para escrever 
melhor e para 
melhorar a letra 

Eu costumo 
escrever textos e 
cartas 

Primeiro penso 
num título para o 
texto e depois 
faço e vou para a 
sala. 

Eu gosto 
mais de 
escrever 
cartas 

Pergunto à 
minha mãe. 

Ficam no 
caderno 

Para melhorar a 
escrita, a letra e 
para escrever 
textos. 

Saber ter 
vontade. 

Na escola e em 
casa 

12 

Eu preciso da 
escrita para 
melhorar a letra 
e para não dar 
erros. 

Cartas, Cópias, 
Textos... 

O que eu faço é 
pensar sobre o 
título. 

Textos. Penso bem e 
vejo nos erros 
dos Ditados. 

Leio aos meus 
colegas. 

Para pensar. Fazer textos, 
cópias, palavras 
difíceis 

No caderno, em 
folhas e em livros 

13 

Precisamos da 
escrita para 
trabalhar, 
quando 
escrevemos por 
extenso e outras 
coisas mais. 

Costumo escrever 
textos. 

Penso no tema, 
digo à minha 
mãe, e começo a 
fazer. 

Gosto mais 
de escrever 
textos. 

Leio. Escrevo e 
melhoro. 

Serve para 
escrever, para 
saber escrever, 
para imaginarmos, 
para melhorarmos 
a letra 

De saber 
escrever, ter 
vontade... 

Na escola e em 
casa. 

14 
Para aprender a 
ler para melhorar 
a letra a fazer 
textos 

Textos palavras Penso Textos livres. Pergunto à 
professora. 

Acrescento 
coisas 

Para melhorar a 
letra e para 
imaginação... 

Saber ler... Numa mesa do 
café... 

15 

Para melhorar a 
letra. 

Histórias, cartas, 
textos... 

Vou para a sala 
para cima da 
mesa e penso. 

Textos, 
histórias e 
contos e 
cartas porque 
tem que ser. 

Porque me 
corrigem. 

Guardo dentro do 
caderno. 

Para escrever, 
melhorar a letra e 
para aprendermos 
coisas novas. 
Escrevemos coisas 
imaginárias e que 
aconteceram.  

Boa leitura. Para 
ler e depois 
conseguimos 
fazer textos. 

Escreve-se no 
caderno, nas 
folhas e noutras 
coisas. Sim. Sim. 

16 

Para aprender a 
ler e para 
melhorar a letra. 

Eu costumo 
escrever um texto. 

Peço ajuda à 
minha Mãe e 
depois vou 
escrever para a 
minha secretária 

Textos, 
frases, 
palavras 
difíceis e 
muitas coisas 
mais. 

Não sei. Leio. Para escrever, para 
aprendermos 
melhor a escrever e 
muitas mais coisas. 

Escrever muito. Sim. 

17 

Eu preciso da 
escrita para 
melhorar a letra 
e deixar de fazer 
erros 

Eu costumo 
escrever textos, 
cópias e muito 
mais... 

Primeiro faço os 
trabalhos de casa 
e depois penso 
no título e na 
história e depois 
vou para a minha 
secretária 
 
 
 

Eu gosto 
mais de 
escrever 
textos. 

Porque tenho 
essas palavras 
sábias e 
também leio 

Vou guardando e 
no final do ano 
vejo quantos 
tenho. 

Para imaginar 
histórias e reforçar 
a imaginação 

Imaginação, 
concentração e 
atenção. 

Eu escrevo ou 
em casa da 
minha mãe ou na 
escola. 
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Carta 1 Carta 2 Carta 3 
Alunos 

Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 

18 
Para melhorar a 
letra. 

Eu costumo 
escrever textos. 

Quando me 
apetece escrevo 
no quarto 

Gosto de 
escrever 
sobre os 
gatos. 

Sei lá. Às vezes guardo. Para escrever, para 
aprender a letra e 
para fazer textos. 

Melhorar a letra. É na escola e em 
casa. 

19 

Eu preciso da 
escrita para 
melhorar os 
textos e os erros. 

Eu costumo fazer 
cartas, histórias, 
Diálogos... 

Eu normalmente 
costumo fazer os 
meus textos em 
casa ou às vezes 
na escola.  

Eu gosto 
mais de 
escrever 
histórias 

Eu sei se estou 
a escrever bem 
porque leio no 
fim. 

Ficam escritos no 
caderno. 

Para melhorara a 
letra, ler melhor, 
aprender a 
escrever e a 
imaginar... 

Estudar, ler , ter 
vontade e 
imaginação... 

Escreve-se na 
escola e em 
casa. 

20 

Para melhorar a 
letra. 

Os meus 
melhores amigos, 
os frutos, os livros 
do Harry Potter, 
os Digimons, as 
selecções de 
futebol. 

Em casa. Textos. Lendo Ponho no 
caderno. 

Para imaginar. A imaginação. Em casa. 

21 

Para melhorar a 
letra e para 
estudar. 

Eu costumo 
escrever textos, 
história, cartas e 
outras coisas 
mais. 

Peço ajuda à 
minha mãe, à 
minha avó, ao 
meu tio, ao meu 
pai mas a que 
mais me ajuda é 
a minha mãe 
Sónia.  

Eu gosto 
mais de 
escrever 
textos, 
histórias, 
cartas e mais 
coisas. 

Eu sei que 
estou a 
escrever bem 
porque a minha 
mãe diz-me as 
palavras 
quando eu 
tenho 
dificuldades. 

Eu guardo no 
meu caderno e 
noutro caderno 
que eu tenho. 

Para melhorar a 
letra, para 
aprender, para 
fazer textos, 
histórias, poemas e 
mais coisas. 

Escrever textos, 
escrever poemas, 
histórias, cópias 
de livros... 

Escreve-se na 
escola, e m casa 
e mais sítios. 

22 

Eu preciso da 
escrita para 
aprender 
escrever ou 
pensar melhor 
quando eu vou 
fazer algum texto 
etc.  

Eu costumo 
escrever muitas 
coisas que são 
textos, histórias, 
Ditados e outras 
coisas mais. 

Eu só costumo 
escrever à noite 
depois de jantar 
porque não há 
tanto barulho 
como há no 
A.T.L. 

O que eu 
gosto mais 
de escrever é 
cartas e fazer 
histórias. 

Eu sei que 
estou a 
escrever bem 
porque quando 
acabo de 
escrever vou 
ler. 

Vou guardando. Para aprender a 
melhorar as 
histórias, para 
melhorar os textos, 
imaginamos coisas, 
melhoramos a letra, 
etc. 

É preciso ler 
textos, fazer 
histórias, ter 
imaginação e ter 
vontade de fazer. 

Eu escrevo na 
escola, na aula, 
no papel e em 
muitos sítios 
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Respostas às Cartas Secretas – Turma B  

 
 

Carta 1 Carta 2 Carta 3 
Alunos 

Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 

1 

Para escrever 
bem sem erros e 
para aprender a 
ler como deve ser. 

Textos, contas, 
exercícios de 
Matemática e 
mais nada sem 
ser a data e o 
nome 

Penso no que 
quero escrever e a 
minha professora. 
escreve mas 
quando são mais 
do que uma faço 
um bocado de 
cada.  
 

Textos, 
Trabalho de 
texto, fichas de 
opinião e 
cartas. 

Peço ajuda às 
estagiárias ou à 
minha mãe. 

Leio e leio para 
mim alto e 
baixo. E 
também 
quando é para 
ler eu leio para 
a minha turma. 

Para aprender a ler 
e a escrever coisas 
que temos 
dificuldade. 

É preciso ler bem 
e escrever muito. 

Escreve-se em 
casa e na escola 
e noutros sítios 
para sabermos 
escrever bem. 

2 

Para aprender 
mais coisas por 
exemplo aprender 
a escrever e a ler. 

Costumo 
escrever textos, 
adivinhas e etc. 

Penso primeiro 
muito bem, também 
se for preciso 
primeiro escrevo 
numa folha de 
rascunho e depois 
passo para a folha 
que for preciso. 
 

Adivinhas e 
textos. 

Porque vou 
lendo o que 
escrevo. 

Vou lendo os 
erros e no final 
leio de novo. 

Para aprendermos 
muitas coisas 

Saber ler, estar 
atento aos erros 
e um pouco de 
prática. 

Pode-se escrever 
em qualquer sítio 

3 

Porque a escrita é 
muito importante 
se não 
escrevermos não 
podemos 
escrever: cartas 
aos amigos, 
postais, desenhos 
e muitas mais 
coisas. 
 

Livros, papéis, 
cartas e postais. 

Primeiro de tudo 
pego num lápis ou 
caneta e peço num 
papel depois 
começo a escrever. 

Gosto mais de 
escrever 
cartas, 
cadernos, 
livros, papéis, 
desenhos, e 
chapéus os 
meus claro. 

Pergunto à 
minha mãe ou 
à minha irmã. 

Vou lendo o 
que escrevi e 
quando for 
mais velha leio 
de novo para 
ver o que tinha 
escrito. 

Para escrever 
várias coisas, por 
exemplo: cartas, 
cadernos, livros, 
quadros e muitas 
mais coisas mas eu 
agora não me 
lembro. 

Ter paciência 
para escrever 
devagarinho para 
a letra ficar 
bonita. 

Escreve-se na 
escola, em casa, 
na rua com um 
livro, em sítios 
que não 
conhecemos e 
em muitos mais 
sítios. 

4 

Eu preciso da 
escrita para 
aprender a 
escrever e a ler. 

O que eu 
costumo escrever 
poemas, trava-
línguas, 
adivinhas e 
histórias , 
resumos , 
números... 

Escrevo a data e o 
nome e depois 
escrevo a história 
ou outra coisa. 

O que eu mais 
gosto de 
escrever é as 
histórias. 

Porque leio 
depois de 
escrever. 

Lendo na 
escola. 

A escrita serve 
para saber 
escrever. 

Para escrever 
bem é preciso 
escrever ao 
mesmo tempo de 
que lemos. 

Na escola no 
caderno e em 
casa no caderno. 
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5 

Para aprender a 
escrever e para 
me lembrar das 
coisas. 

Textos e 
problemas. 

Penso no que hei-
de escrever. 

Gosto mais de 
escrever textos 

Não sei se 
estou a 
escrever bem. 

Costumo 
emendar os 
erros e leio-os 
para ver se 
está bem. 

A escrita serve 
para aprendermos 
a escrever, a ler e 
para não me 
esquecer o que 
estávamos a 
pensar 

É preciso treinar 
a letra 

Na escola, em 
casa e no ATL 

6 
Para aprender a 
escrever melhor. 

Textos, 
problemas e 
contas. 

Penso no que é 
que vou escrever. 

Textos Porque peço 
ajuda em 
algumas 
palavras. 

Arrumo. Para escrever e ler. Estudar Na escola e em 
casa. 

7 

Eu preciso da 
escrita para 
aprender a 
escrever e a ler. 

Eu costumo 
escrever poemas, 
adivinha, 
números, textos, 
histórias, 
resumos, trava-
línguas... 

Escrevo a data e o 
nome e depois de 
escrever penso o 
que escrevo a 
seguir. 

O que eu gosto 
mais de 
escrever é: 
textos, 
histórias, 
números, listas, 
o abecedário, o 
nome dos 
meus colegas, 
gosto de 
inventar várias 
coisas para 
escrever. 

Porque o que 
eu não sei 
escrever bem 
ou não sei 
escrever 
pergunto à 
minha mãe, ao 
meu irmão... 

Eu costumo 
guardá-los mas 
quando a folha 
está rasgada 
passo noutra e 
deito a rasgada 
fora.  

Na minha opinião, 
a escrita serve para 
nós aprendermos a 
escrever textos 
histórias, contas, 
aprender a 
escrever números, 
aprender a ler. 

Na minha opinião 
para saber 
escrever bem 
temos de saber 
ler. 

Eu escrevo na 
escola e em 
casa, às vezes 
escrevo na casa 
da minha avó. Eu 
gosto muito de 
escrever mas às 
vezes fico 
cansada e 
continuo a 
escrever. 

8 

Para escrever 
bem. 

Contas, números 
e resumos. 

Escrevo nas linhas 
e penso o que vou 
escrever no 
caderno. 

Gosto de 
escrever contas 
e números. 

Eu quando 
estou a 
escrever paro 
um bocado de 
escrever e leio. 

Leio primeiro 
para ver se as 
frases estão 
bem feitas. 

A escrita serve 
para aprendermos 
a escrever 

É preciso 
escrever muito 

Na escola e em 
casa 

9 

Para escrever, 
problemas, textos, 
cópia etc... Sem 
ela não podemos 
escrever. 

Texto, cópias, 
problemas e mais 
nada. 

Penso o que vou 
escrever e se for 
um texto tem de 
ter: princípio, meio 
e fim a isso diz-se 
cabeça, tronco e 
pernas. 

Gosto mais de 
escrever textos, 
cópias e 
problemas. 

Enquanto 
escrevo vou 
lendo. 

Eu costumo 
guardar os 
textos. 

Para sabermos 
mais do que já 
sabemos e 
aprender. 

Ler bem e 
pronunciar as 
palavras bem. 

Escreve-se na 
escola, em casa 
e raramente na 
rua. 

10 

Preciso da escrita 
para escrever 
coisas, e também 
preciso porque se 
pode aprender 
muito com a 
escrita. 

Costumo 
escrever 
números, textos, 
frases e também 
histórias. 

Resolvo pegar num 
lápis e começo a 
fazer palavras e 
assim é que 
escrevo. 

Gosto de 
escrever tudo 
mas gosto mais 
de escrever 
textos e 
respostas das 
perguntas que 
me fazem., 

Como sei ler as 
palavras 
também sei 
escrevê-las e 
assim vejo se 
está certo ou 
errado. 

Os que faço no 
caderno de 
textos fica lá 
mas os que 
faço num papel 
ou noutro 
caderno às 
vezes vão para 
o lixo e outras 

A escrita serve 
para eu escrever 
porque se não 
soubéssemos 
escrever não 
conseguíamos 
escrever coisas 
muito importantes.  

É preciso saber 
as letras e as 
palavras para 
escrevermos 
bem. 

Eu escrevo na 
escola, em casa, 
em algumas 
visitas de estudo 
e em muitos 
locais. 
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guardo-os. 

11 

Eu preciso de 
escrever para 
aprender a 
escrever e a ler e 
não dar erros. 

Adivinhas textos 
poemas. 

Primeiro penso o 
que vou escrever 
depois escrevo. 

Gosto de 
escrever 
adivinhas, 
poemas e 
textos. 

Porque eu às 
vezes olho o 
que estou a 
escrever. 

Costumo ler e 
vendo se eu 
estou a 
escrever bem. 

Ir escrevendo cada 
vez melhor. 

As letras tenho 
de saber como se 
lê e como se 
escreve.  

Na escola e em 
casa. 

12 

Porque senão não 
sabia escrever o 
meu nome e 
palavras. 

Escrita de 
números. 

Pego no meu 
caderno e começo 
a escrever. 

O que eu mais 
gosto de 
escrever é 
números de um 
em um. 
Também gosto 
de escrever 
adivinhas. 
 

Olho para o 
texto e vejo se 
está bem. 

Vou fazendo os 
meus textos 
quando faço 

A escrita serve 
para nós 
escrevermos o que 
pensamos. 

É preciso pensar 
bem no que 
vamos escrever e 
depois ver como 
ficou. 

Costumo 
escrever mais na 
escola mas eu 
gosto mais de 
escrever em 
casa. 

13 

Saber ler e 
escrever palavras 
muito difíceis. 

Eu costumo 
escrever 
problemas, 
textos, histórias, 
resumos, 
adivinhas, 
poemas e trava-
língua 
 

Eu resolvo escrever 
quando não tenho 
nada para fazer. 
Penso, escrevo e 
no fim vejo se tem 
erros. 

Histórias 
grandes, 
enigmas 
grandes, 
divertidos e 
engraçados. 

Eu sei que 
estou a 
escrever bem 
quando 
pergunto às 
minhas 
estagiárias. 

Eu costumo 
guardar quando 
passo nas 
folhas. E nos 
cadernos 
corrijo. 

Para aprendermos 
a soletrar e a ler. 

Saber ler, o 
abecedário e 
soletrar 

Em casa, no 
caderno. Na 
escola, nas fichas 
ou num caderno 
e nas folhas. 

14 

Porque a minha 
escrita é muito 
importante para 
mim. 

Eu costumo 
escrever 
números nomes 
de pessoas e 
nomes de 
animais. 

Primeiro eu na 
primeira letra 
sempre começa 
com letra 
maiúscula. 

Eu gosto de 
escrever 
números, 
nomes 
colectivos, 
histórias e 
adivinhas. 
 

Eu, às vezes, 
leio para ver se 
está bem o 
texto. Às vezes 
não leio para 
ficar bem o 
texto. 

Leio para os 
meus amigos 
na escola. Leio 
em casa. 

A escrita é muito 
importante para os 
alunos aprender a 
escrever 

Para escrever 
bem é preciso 
muita atenção à 
letra. 

Onde eu escrevo 
é na escola e em 
casa. 

15 

Eu preciso da 
escrita para 
aprender. 

O que preciso 
para escrever. 

Escrever numa 
folha à parte. 

O que eu mais 
gosto de 
escrever é 
poemas 

Eu sei que 
estou a 
escrever 
porque estou 
atenta ao que 
escrevo 
 

Eu vou 
guardando. 

Para aprendermos 
e escrevermos 

Estar com 
atenção, não 
brincar e estar 
atenta 

Eu escrevo na 
escola e em 
casa. 

16 

Para saber 
escrever o meu 
nome e saber ler. 

O meu nome, a 
data, o plano 
diário, textos, 
palavras e 
coisas. 

Às vezes peço 
ajuda. 

Números, 
textos 

A minha mãe 
diz-me e na 
escola 
aprende-se 
facilmente 

Leio e se tiver 
algum erro 
emendo-o. 
Peço à minha 
mãe para ver 
se está certo. 

Para aprender a 
escrever e para 
aprender a ler 

Saber o 
abecedário 

Na escola e em 
casa 
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Também leio 
durante o Ler, 
contar e 
mostrar e 
depois guardo 
os textos. 

17 

Para saber 
escrever melhor e 
para saber fazer 
escrita. 

Muitas palavras, 
objectos 

Penso o que é que 
vou escrever. 

As coisas que 
eu já sei. 

Vejo se está 
certo, vou 
perguntar a 
uma pessoa 

Guardo, ponho 
na parede. 

Quando queremos 
mandar uma carta 
escrevemos e 
escrevemos as 
coisas que estão 
na nossa cabeça 

Tem que ter uma 
capacidade para 
escrever 

Em todos os 
sítios 

18 
Para saber mais e 
escrever bem e 
não ter erros. 

Bandas 
desenhadas e 
histórias. 

Penso o que vou 
escrever. 

Banda 
desenhada e 
aventuras. 

Porque estou 
atento e sei 
que estou a 
escrever bem. 

Guardo-os ou 
dou-os aos 
meus pais. 

Para escreveres 
bem e leres bem 

Estudar e ler 
muito 

Em casa dos 
meus avós e no 
ATL 

18 

Preciso da escrita 
para aprender a 
ler e a escrever. 

Costumo fazer 
texto anedotas 
adivinhas e 
outras coisas. 

Penso e depois 
escrevo vejo se 
está mal e depois 
se estiver eu 
emendo se achar 
que está mal. 

Eu gosto de 
escrever textos, 
números, 
anedotas, 
adivinhas e 
outras coisas. 

Vejo e depois 
corrijo às 
vezes. 

Nos textos às 
vezes faço 
parágrafo e o 
desenrolar da 
história. 

A escrita serve 
para sabermos ler, 
escrever e 
aprender a fazer 
outras coisas 

Para escrever 
bem é preciso 
prestar atenção 
às aulas e treinar 
a escrever 

Escreve-se na 
escola, em casa, 
no ATL e em 
outros sítios. 

20 

Eu preciso da 
escrita para 
começar a fazer 
melhor a letra e 
para ser bom 
aluno. 

Eu costumo 
escrever textos 
sobre o futuro ou 
sobre animais. 

Eu imagino e tento 
pensar como é que 
vai ser o futuro. 

O que eu gosto 
mais de 
escrever é de 
escrever textos 
sobre o futuro. 

Eu sei que 
estou a 
escrever bem 
porque a seguir 
leio para ver se 
está tudo certo. 

Eu vou 
aperfeiçoando 
os textos. 

A escrita serve 
para se aprender a 
aperfeiçoar a letra 
e a ter bastante 
imaginação. 

Para escrever 
bem é preciso 
estar atento, não 
brincar enquanto 
se escreve e não 
escrever coisas 
mal. 
 
 
 

Eu escrevo em 
casa, na escola e 
no ATL. 

21 

Preciso de escrita 
aprender a 
escrever melhor 
os números e tudo 
o que é escrita. 

Costumo 
escrever 
números, textos, 
poemas, 
anedotas, 
adivinhas, agora 
as descrições 
das plantas. 

Quando resolvo 
escrever, pego num 
papel numa caneta 
e começo a 
escrever o que me 
vem à cabeça, ou 
copio ou às vezes 
faço um ditado. E 
muitas coisas. 

O que mais 
gosto é de 
escrever 
poemas, textos 
feitos por mim 
que falem de 
coisas boas, 
lengalengas e 
provérbios. 

Peço à minha 
mãe para 
corrigir, leio alto 
para ver se 
falta alguma 
coisa ou se há 
algum erro. 

Ou guardo ou 
fica no caderno 
ou dou ou junto 
tudo. 

Serve para 
aprender a 
escrever tudo, para 
desenvolver a 
inteligência e para 
se um dia 
quisermos ser 
escritores 
podermos ser e 
assim já sabemos 
muita coisa sobre a 
escrita. 

Eu acho que é 
preciso estar com 
muita atenção, 
escrever várias 
vezes, escrever o 
que pensamos, 
não estar a 
brincar e muito 
mais coisas. 

Para mim pode-
se escrever em 
todo o sítio 
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22 

Eu preciso da 
escrita para a 
prender a 
escrever e 
aprender a ler. 

Costumo 
escrever textos e 
adivinhas. 

Escolho um título e 
escrevo as ideias 
para escrever no 
texto. 

Eu gosto mais 
de escrever 
adivinhas. 

Eu sei porque 
há poucas 
palavras que 
eu não sei 
escrever e 
muitas que sei 
escrever. 

Eu costumo ler 
aos meus 
colegas. 

A escrita serve 
para aprender a 
escrever e a falar 
melhor 

Para escrever é 
preciso respeitar 
a pontuação. 

Escreve-se nos 
dois sítios. 
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Respostas às Cartas Secretas – Turma C  
 

 
 

Carta 1 
 

Carta 2 
 

 
Carta 3  

Alunos 
Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q3 Q2 Q3 Q3 

1 

Para escrever 
textos e para 
escrever cartas. 

Histórias, textos 
do quotidiano, às 
vezes escrevo 
cartas 

Escrevo no 
caderno de 
escrita livre 

Histórias, o 
meu nome 
Tudo 

Porque a nossa 
professora nos 
ensinou 
algumas 
palavras 

Vou lê-los nas 
apresentações de 
produções 

Para 
escrever 
frases 

Pensar nas letras Na escola 

2 

Preciso de 
escrever mais, 
não dar erros e 
olhar bem para 
as palavras que 
estão escritas. 
Também preciso 
da escrita para 
escrever textos. 

Costumo 
escrever textos e 
histórias. 

Vou buscar o 
meu caderno e 
começo a ter 
ideias. 
Passado um 
pouco já tenho 
um texto pronto 
para ler. 

Gosto de 
escrever textos, 
histórias, textos 
do quotidiano e 
cartas. 

Perguntando à 
professora ou 
às estagiárias e 
elas dizem-me. 

Às vezes escrevo numa 
folha e depois guardo-os 
no meu caderno. Às 
vezes trabalho os textos 
que escrevo e mostro-os 
na Apresentação de 
produções. 

A escrita 
serve para 
escrever 
histórias, 
textos, textos 
do quotidiano 
e muitas 
outras coisas 

Para escrever 
bem é preciso 
escrever sem 
erros, letra bonita 
e que se 
perceba. 

Deve-se escrever 
na escola mas às 
vezes a professora 
manda trabalhos e 
a gente tem de 
escrever em casa. 

3 
Para aprender, 
para melhorar e 
para não fazer 
erros. 

Histórias e 
textos, escrevo 
as coisas que eu 
gosto. 

No caderno 
pequeno ou 
então numa 
folha. 

Textos de bola, 
textos de mal 
educados. 

Os meus textos 
trabalhamos os 
erros 

Trabalhamos com a turma 
com a professora com os 
colegas. 

Para 
aprender 

É preciso pensar 
muito 

Nas duas coisas 

4 

Para mandar 
cartas, para 
escrever o meu 
nome e para 
escrever textos. 

Histórias Faço no 
caderno. 

Histórias, 
textos, cartas, 
livros e o meu 
nome todo. 

Porque já sei 
as letras e 
também porque 
já corrigiram 
algumas vezes 
e agora já sei. 

Vou às vezes ler à turma 
e trabalhos com colegas 

Para 
escrever 
nomes de 
pessoas, 
histórias, 
textos e para 
escrever 
palavras 

Escrever muitas 
vezes e saber as 
palavras 

Pode-se escrever 
em qualquer lado. 
É preciso ter 
vontade. 

5 

Para poder fazer 
cartas para fazer 
escrita. 

Poucas coisas, 
escrevo cartas 
aos 
correspondentes. 
Faço muita 
coisa. 

Faço num 
papel de linhas. 

Coisas de 
brincadeiras 

Não sei porque 
sou trapalhão a 
escrever 

Vou trabalhando Para 
escrever na 
escola 

Escrever textos Nos dois sítios 

6 

Para escrever 
textos e para 
escrever melhor. 

Textos e 
histórias. 

No caderno de 
escrita livre 

Textos, 
histórias, livros, 
cartas e o meu 
nome todo. 

Porque já sei 
algumas letras 
e palavras 

Leio para a turma toda. Para 
escrever 
cartas, para 
escrever 
histórias e 
para escrever 
textos 

É preciso 
escrever muito. E 
esforçarmo-nos 
muito para 
escrever melhor 
 
 

Escrevo em casa, 
na rua e na escola. 
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7 
Para aprender a 
escrever as 
palavras mais 
difíceis. 

Textos e 
poesias. 

Primeiro penso 
depois escrevo. 

Textos, 
histórias e 
cópias. 

Vejo primeiro e 
depois corrijo 

Lendo à turma. Para 
aprender a 
escrever 
palavras 

Escrever devagar 
para estar bonita 

Na escola 

8 

Para aprender, 
ler e para ser 
muito esperto 

Histórias, textos 
do quotidiano e 
palavras 

Faço um texto 
do quotidiano 
sobre os outros 
ou histórias no 
caderno grande 

O que eu gosto 
mais de 
escrever é 
sobre mim 

Vejo a minha 
letra e acho-a 
bem 

Lendo e corrigindo Para 
aprender a 
ler e a 
escrever 

Fazer muitas 
cópias e fazer 
muitas frases 

Na escola escrevo 
em cima da carteira 
e em casa escrevo 
em cima da 
secretária 

9 

Eu preciso da 
escrita para 
escrever textos 
livres, poesias, 
livros 
pequeninos. 

Textos livres e 
histórias 

Às vezes 
escrevo nas 
folhas, outras 
no caderno de 
escrita livre. 

Gosto de 
escrever 
histórias e 
textos 

Vejo a min há 
letra e acabo 
tudo bem 

Eu costumo ler os textos 
na Apresentação de 
produções. 

A escrita 
serve para 
escrever 
histórias, 
textos livres e 
do quotidiano 

Pensar primeiro 
nas palavras 

Costumo escrever 
na escola 

10 

Para escrever 
textos, mandar 
cartas e 
melhorar a 
escrita 

Costumo 
escrever textos 
para fazer 
histórias 

Escrevo 
palavras 

Histórias fixes Não sei se 
escrevo bem 

Histórias sobre gatos, 
cães, ratos e caracóis 

Para ter uma 
letra bonita 

É preciso esforço Escreve-se num 
papel. Escrevo na 
escola e em casa. 

11 

Para aprender a 
escrever e a 
fazer coisas. 

Textos do 
quotidiano, 
histórias e textos 
em conjunto 

Tenho de 
pensar para 
escrever 

Eu gosto muito 
de escrever 
histórias de 
porrada de 
cães e gatos e 
estou a fazer 
uma colecção 
com a Raquel. 

Vou pedindo 
ajuda e 
fazendo 

Vou acrescentando ideias 
e lendo à turma 

Para 
comunicar  e 
para 
fantasiarmos 
e é muito 
bonito 

Escrever muito Em todo o lado 

12 

Para escrever 
textos. Passar 
coisas do 
quadro. Para 
escrever 
palavras. 

Textos, histórias 
e bandas 
desenhadas. 

Vou chamar 
um colega meu 
para escrever 
ou então vou 
buscar o 
caderno de 
escrita livre. 

Histórias ou 
passar fichas. 

Vejo a min há 
letra e os erros. 

Vou lendo. E leio à turma. A escrita 
serve para 
escrever 
livros e 
histórias 

Escrever muito Na escola é no 
caderno e em casa 
também se escreve 

13 

Eu preciso da 
escrita para não 
dar erros para 
escrever textos 
do quotidiano, 
histórias e 
passar as coisas 
do quadro. 
 

Eu, às vezes, 
costumo 
escrever mais 
histórias mas às 
vezes também 
escrevo textos, 
resumos e textos 
do quotidiano. 

Eu penso para 
a História ou o 
texto e depois 
escrevo no 
meu caderno 
de escrita livre. 

Eu gosto mais 
de escrever 
histórias mas 
também 
escrevo outras 
coisas: tipo 
textos e 
resumos. 

Penso nas 
letras e 
escrevemos no 
papel e depois 
a professora 
corrige se 
estiver errado. 

Eu à s vezes vou ler à 
turma, trabalho com os 
colegas, trabalhamos no 
quadro ou guardo no 
dossiê. 
 
 
 

A escrita 
serve para 
passar coisas 
do quadro e 
histórias, 
textos e 
textos do 
quotidiano. 

Pensar nas 
palavras na 
nossa cabeça e 
escrevermos no 
papel e no 
computador 

Eu na escola 
escrevo na minha 
secretária e no 
papel e em casa é 
a mesma coisa 
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14 

Eu preciso de 
escrever para 
dar poucos 
erros. Para 
escrever textos e 
histórias e 
mandar cartas. 

Eu costumo 
escrever textos, 
histórias e 
escrever cartas. 

Quando eu 
resolvo 
escrever eu 
escrevo no 
caderno de 
escrita livre. 

Eu gosto mais 
de escrever 
textos e 
histórias e 
resumos de 
histórias e 
gosto de 
passar cartas. 

Penso nas 
letras e escrevo 
e a professora 
ajuda. 

Eu quando acabo os 
textos ou as histórias às 
vezes vou ler à turma e 
trabalhamos no quadro. 

Para passar 
coisa do 
quadro. Para 
escrever 
textos e 
histórias e 
para escrever 
cartas. 

Pensar nas 
palavras e depois 
escrever no 
caderno ou nas 
folhas 

Eu escrevo na 
escola mas se eu 
ler à turma escrevo 
em casa 

15 
Para fazer textos Histórias, textos 

do quotidiano, 
cartas e Textos 

Numa folha do 
meu caderno 
do caderno de 
escrita 

Histórias e 
textos. 

Trabalhamos 
os textos, 
corrigimos os 
erros. 

Leio nas histórias, na 
Apresentação de 
produções 

Para 
aprender a 
ler 

Tenho de pensar Escrevo na escola 
e em casa. 

16 

Para 
escrevermos as 
coisas que 
preciso e para 
passar os textos. 

Textos, histórias. 
Para escrever 
coisas 

Pego no 
caderno de 
escrita livre 
isso é para 
escrever textos 

Textos, 
histórias, cartas 
e palavras 

Pensamos nas 
letras para 
escrever e a 
professora 
ajuda 

Rescrevê-los, ler à turma 
trabalhá-los 

Para 
escrever 
textos e para 
escrever 
textos do 
quotidiano 

Escrever bem 
para não dar 
erros 

Em todo o lado, 
basta o caderno e 
um lápis. 
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Textos recolhidos pelos alunos - Exemplos da diversidade de autores seleccionados 

 
 

Afonso Lopes Vieira 
 

 
(cont.) 
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Cecília Meireles 
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João Pedro Mésseder 
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Eugénio de Andrade 
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Versões originais 

 
 
 
Apontamento 
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Adivinha 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anedota 
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Carta 
 

 
 
Comentário 
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Descrição 
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Versões originais 
Entrevista  
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Diário 
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Gramática 
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História 
 

 
(continua) 
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Versões originais 
Informativo 
 

 
 
(continuação) 
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Notícia 
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Versões originais 
 
 
Poesia 
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Texto de Opinião 
 

 
 
Problema 
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Texto do Quotidiano 
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Objectives  

Characterise the diversity of texts  produced by primary school students when they have 
the opportunity to use individual notebooks. 

Identify the variety of written production  contexts used by primary school students in their 
individual notebooks.   

Produce knowledge about the attitudes , the gestures  and the sense of writing  developed 
by the students when they use their individual notebooks. 

Understand the methodological options  established by the teachers for the use of 
individual notebooks.   

Relate the teachers' methodological options  and the development of writing 
competence  of students. 

Conceição Antunes Aleixo 
Higher School of Education of 

Lisbon 

Luísa Álvares Pereira  
University of Aveiro – DTE 

 
Portugal 

Design   

Participants - 5 teachers and 105 students - 3rd and 4th grade - three primary schools 
Part I – extensive:  

Global text production from 105 students; class routines; opinions about writing  
Part II – intensive: 

Text production from selected students; case studies  
 

 

 

 

 

 

WRITING, an opportunity for thinking about…  

the use of notebooks 

 
Scenario 

In the current inclusive paradigm learning to write is a central aim for all pupils. At primary 
school, writing is a major concern for teachers and children.  

     Writing is a complex and recursive process that is problematic for:  

- a great number of pupils (Amaro, 1997; Pereira, 2002) 

- children/novice writers (Aleixo, 2005) 

- the nature of the activities proposed to pupils with learning difficulties (Castro, 
2000) 

     The Portuguese Official Syllabus recommends that: “each student should have a 
notebook for making writing attempts, to write as he/she knows and when he/she wants."    

 

Methodological 
options 

Variety  
of 

Contexts 

Diversity  
of 

Texts  

Results  (intermediate) – Part  I  
The individual writing notebooks were used in the five classes. 

105 notebooks:   2 / lost and 16 / no entry   
618 texts:  525 / author and 23 / copied texts 

Diversity (texts) -   25 categories: stories, reports, descriptions, opinions, comments, 
 news, nursery rhymes, name, grammar, notes, lists of words, numbers, problems…  

Variety (contexts) - 2 situations: “at home” and “at school” 
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Produção – Turma B  
Test-t _ amostras emparelhadas 
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Produção – Turma C  
Test-t _ amostras emparelhadas 
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Questionário - parte 1 

  Recordar é… escrever! 

Recorda os livros que já leste ou que já ouviste ler… Qual é o teu preferido? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Lembra-te dos textos que os teus colegas leram. Qual foi o teu preferido? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

De todos os teus textos, qual foi o que mais gostaste de escrever? Porquê? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

O que escreves melhor? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Se te pedissem para escreveres uma descrição, o que irias descrever? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Se te pedissem para escreveres uma carta, a quem irias escrever? Porquê? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Como fazes quando não sabes bem o que escrever? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

Como seria a tua vida sem a escrita? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

☺ Este espaço é teu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome ________________________________________ 
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Questionário - parte 2 

Olá!  
 
Já me contaste muitas coisas…  

 mas eu ainda gostava de saber: 

 
 

 
1º Para quem costumas ler os textos que escreves? 
 

� Leio para a minha turma 
� Leio para os meus familiares 
� Leio para mim 

 
Qual preferes? Porquê? ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________  
 
 
2º Como fazes quando lês um texto e te aconselham a melhorá-lo? ________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
 
3º Para ti, como é um texto muito bem escrito? ________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
 
4º Qual é a tua opinião acerca do Caderno de Escrita? ___________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Respostas ao Questionário (parte 1) - TA  
 
 

Alunos 

Livro 
preferido 

Texto 
preferido 
colegas 

 

Texto 
preferido 
pessoal 

 

Justificação Escreve 
melhor descrição carta Justificação Quando não sabe  

o que escrever 
Vida sem 

escrita 

 
Espaço extra 

1 

O vampiro Entrevista 

(David) 

TQ”O meu 

fim-de-

semana”; 

 

Porque é o meu 

melhor texto 

relatos A minha mãe Para a minha 

amiga 

espanhola 

Porque é minha 

amiga 

Perguntar à minha 

mãe ou amigos 

Um desastre. 

Porque sem a 

escrita 

acontecem-me 

azares 

Mariana, tu devias ser Ana, 

 e não Mariana 

Tu és a vida 

da minha vida. 

a flor, 

da minha dor, 

e do meu falador 

2 

O Pateta A 

entrevista 

(João B.) 

H”A gotinha 

aventureira”; 

 

Porque aprendi 

mais 

Histórias O meu irmão Ao meu primo Porque está 

longe 

Tento me lembrar Sentia-me mal 

porque eu 

gosto de 

escrever 

A baleia azul 

A baleia azul 

azul como o mar 

mar grande 

grande baleia 

baleia para o mar 

mar para ela 

Senhores passageiros 

é favor não a pescar 

3 

O 

camaleão 

A 

entrevista 

(?) 

O camaleão Porque aprendi 

muito 

Descrições Um animal  Para um 

amigo 

Porque é boa 

pessoa 

Vou aos livros triste Eu gostei de preencher isto 

A- A Ana gosta de ler porque 

faz bem 

M - Manuel é meu amigo 

I – O Ivo é gordo 

G – O meu gato chama-se Dori 

O – O Orlando tem um 

comando 
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Alunos 

Livro 
preferido 

Texto 
preferido 
colegas 

 

Texto 
preferido 
pessoal 

 

Justificação Escreve 
melhor descrição carta Justificação Quando não sabe  

o que escrever 
Vida sem 

escrita 

 
Espaço extra 

4 

Um dia na 

quinta do 

monte 

Um jogo 

(João B.) 

As árvores Porque foi muito 

bom 

Poesia A escola Para o David Porque é o meu 

melhor amigo 

Procuro ideias Dava-me 

vontade de 

escrever 

porque gosto 

de escrever 

Adoro a escola e a professora, 

gosto de ler e escrever 

5 

Uma 

aventura 

no Palácio 

da Pena 

Relato de 

fórmula 1 

(David) 

Queen Mary Porque eu gostei 

muito 

histórias A minha 

professora 

Ao meu irmão Porque gosto de 

escrever sobre o 

meu irmão e faço 

às vezes cartas 

para o meu irmão 

Às vezes vou aos 

livros tirar ideias 

Eu sem a 

escrita ficava 

triste porque 

gosto de 

escrever 

Poesia 

gostei de fazer isto 

isto é muito bonito 

bonito como a senhora que 

mandou 

mandou isto, muito obrigado 

Obrigado Conceição 

6 

A princesa 

e a ervilha 

A corrida 

de carros 

(David) 

A menina e a 

sua bicicleta 

 Histórias 

descrições 

A minha vida Para o meu 

pai 

Porque já não o 

vejo há muito 

tempo 

Peço à minha família Era má porque 

eu gosto muito 

de escrever 

É só para dizer  

que gosto muito  

de andar na escola 

(desenho da escola) 

7 

A Gata 

Borralheira 

A minha 

professora 

(Cláudia) 

Os anos da 

Catarina 

Porque está bem 

escrito 

Cartas Ia escrever 

sobre uma 

pessoa 

A uma amiga 

minha 

Porque acho que 

é engraçado 

Vou a um livro e 

procuro ideias 

Era má porque 

não podíamos 

imaginar 

histórias 

Eu gostei que a dona 

Conceição nos fizesse estas 

perguntas 

8 

O Pássaro 

Verde 

Entrevista 

(João 

Brito) 

Relato de 

Fórmula 1 

Porque está a 

falar da sala 

histórias O meu pai Iria escrever 

ao meu irmão 

Porque está em 

Inglaterra 

Molho a cara e 

depois penso 

Iria ser mal 

porque sem a 

escrita o 

mundo era 

muito diferente 

Para mim a escrita é um 

momento 

de abrir a imaginação e 

escrever. 

Escrever é divertido, nunca te 

esqueças porque é bom e é 

uma actividade gira. 
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Alunos 

Livro 
preferido 

Texto 
preferido 
colegas 

 

Texto 
preferido 
pessoal 

 

Justificação Escreve 
melhor descrição carta Justificação Quando não sabe  

o que escrever 
Vida sem 

escrita 

 
Espaço extra 

9 

A Rua 

Sésamo – 

As cores e 

as formas 

A escola 

(Mariana) 

A minha 

madrinha 

Porque gosto 

dela 

 cartas A minha mãe Ao meu pai Porque tenho 

saudades 

Pergunto à minha 

mãe e ao meu irmão 

Ficaria triste 

porque 

precisamos de 

escrever 

Gostei de fazer o inquérito e 

também gostei de fazer isto. 

E eu gosto da escrita. 

10 

O tocador 

de flauta 

A corrida 

(David) 

A entrevista Porque tinha 

imaginação 

entrevista As flores Para o meu 

tio 

Porque está 

muito longe 

Pergunto à minha 

mãe 

Sem 

imaginação. A 

minha vida 

seria sem 

imaginação 

Eu gosto da escrita porque 

me faz sonhar passear 

criar um novo mundo 

11 

As Fábulas Fábula 

(Mariana) 

A Corrida de 

cavalos 

Porque está 

imaginativa 

Poesias Uma amiga 

minha 

Uma carta 

inventada 

Porque assim fica 

melhor 

Eu quando não sei 

bem o que escrever 

peço ajuda aos meus 

pais 

A minha vida 

sem a escrita 

não era assim 

muito boa 

porque ficaria 

triste, 

aborrecida… 

Eu gosto de ler e escrever 

mesmo que quase nunca faça 

um texto. 

Ler faz bem à saúde. 

12 

Uma 

aventura 

na Mina 

A minha 

professora 

(Cláudia)  

Jogo de 

futebol 

maluco 

Porque fala sobre 

um jogo de 

futebol que nunca 

vai acontecer 

histórias O meu primo 

Jaime 

O meu primo 
Bruno 

Porque está em 

Espanha e não o 

vejo há muito 

tempo 

Penso um bocado A minha vida 

seria muito mal 

porque não 

podia escrever 

cartas para o 

meu primo que 

está em 

Espanha a tirar 

o curso de 

medicina 

Eu gosto de escrever porque 

nos obriga a pensar no que é 

que vamos escrever 
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Alunos 

Livro 
preferido 

Texto 
preferido 
colegas 

 

Texto 
preferido 
pessoal 

 

Justificação Escreve 
melhor descrição carta Justificação Quando não sabe  

o que escrever 
Vida sem 

escrita 

 
Espaço extra 

13 

Quem não 

trabuca, 

não 

manduca 

Jogo de 

futebol 

(João B) 

O meu 

computador 

Porque foi muito 

bom e grande 

Entrevistas A minha mãe David Martins Porque é o meu 

melhor amigo 

Eu vou aos livros e 

tiro ideias 

A minha vida 

sem a escrita 

era muito má 

porque sentiria 

falta 

Eu gostei de fazer um inquérito 

porque realmente sem a escrita 

não sou nada 

14 

O Vampiro Uma 

entrevista 

(David) 

O cão da 

minha avó 

Porque fala dele 

e gosto do cão 

Fábulas A minha 

melhor amiga 

À minha 

melhor amiga 

Porque gosto 

muito dela 

Penso um bocado A minha vida 

seria má 

porque me 

sentia sem 

nada para 

fazer 

Gostei de fazer este inquérito  

Adeus 

Beijinhos 

15 

Os dedos 

amigos 

A corrida 

de carros 

(David) 

Entrevista à 

minha mão 

Porque nunca 

tinha feito e os 

meus colegas 

também não 

Entrevistas 
Histórias 

A minha vida 

em casa 

Para o meu 

tio 

Porque tenho 

saudades dele e 

porque ele vive 

na Alemanha 

Vou a um livro 

qualquer 

Sentia-me mal 

porque assim 

não podia 

mostrar o que 

valia na escrita 

Eu gostei de fazer isto 

16 

O vampiro 

que bebia 

groselha 

Entrevista 

(David) 

Entrevista ao 

Presidente da 

República 

Porque acho 

engraçado 

Histórias 
Descrições 

A minha irmã Para a minha 

bisavó 

Porque ela mora 

muito longe 

Começo a pensar e 

assim teria a solução 

Uma miséria 

porque não 

saberia 

escrever e 

assim também 

não saberia ler 

A-A Ana gosta de banana 

B – A Beatriz é amiga do Luís 

C-A Catarina não cabe na 

piscina 

D- A Daniela é amarela 

E- A Elisabete gosta de 

esparguete 

F-A Filipa é colega da Pipa 

17 

Uma 

aventura 

no Palácio 

da Pena 

Entrevista 

de Ricardo 

(Ivo) 

Uma aventura 

na caverna 

x Aventuras 

Histórias 

Uma pessoa 

da qual 

gostasse muito 

A uma 

pessoa 

imaginária 

x Fico um espaço de 

tempo a pensar 

Seria um 

pouco triste 

porque eu 

gosto muito de 

escrever 

Gostei deste inquérito. 

Foi giro e engraçado 
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Alunos 

Livro 
preferido 

Texto 
preferido 
colegas 

 

Texto 
preferido 
pessoal 

 

Justificação Escreve 
melhor descrição carta Justificação Quando não sabe  

o que escrever 
Vida sem 

escrita 

 
Espaço extra 

18 

A nuvem 

cor-de-rosa 

O macaco 

e formiga 

(Mariana) 

Entrevista  Porque a achei 

gira 

histórias A minha casa À Mariana Porque é a minha 

melhor amiga 

Vou perguntar a 

alguém 

Muito má 

porque gosto 

muito de textos 

Gostei muito da entrevista 

19 

A menina 

gotinha de 

água 

Uma 

aventura 

na gruta 

(Marta 

Costa) 

Descrição da 

minha irmã 

Eu gosto muito 

da minha irmã 

Descrições A minha casa À minha tia x Vou a um livro 

buscar 

A minha vida 

seria muito mal 

iria ter 

saudades de 

escrever textos 

Eu gostei de escrever este 

inquérito 

20 

A 

Cinderela 

A minha 

professora 

(Cláudia) 

O meu pai Porque sim Poesia O meu avô À minha tia Porque tenho 

saudades dela 

Vou tirar ideias à 

televisão, às revistas, 

etc.… 

Eu sentia-me 

mal porque 

sentia-me triste 

Eu gostei de responder às 

perguntas. 

Um beijo para a professora 

Conceição 

21 

Às avessas ___ 

(Mariana) 

O Sol e a Lua Porque achei o 

tema interessante 

histórias A minha mãe À minha 

madrinha 

Porque a minha 

madrinha está na 

França 

Quando não sei bem 

o que escrever fico a 

pensar até chegar a 

uma conclusão 

A minha vida 

sem a escrita 

seria muito má 

por eu adoro 

ouvir histórias 

Eu gosto de escrever, há 

meninas e meninos que todos 

os dias fazem textos na minha 

sala de aula. 

Eu não faço muitos textos 

porque quando chego a casa 

não tenho tempo. Assim que 

chego a casa vou jantar vestir o 

pijama, lavar os dentes e deitar-

me. 

Obrigada  

(assinatura rubrica com 

bonequinho) 

22 

O morcego 

que bebia 

groselha 

Relato das 

corridas de 

fórmula1 

O meu primo 

André 

Porque ele é o 

meu primo 

preferido 

Descrições A minha família Jefferson Porque já não o 

vejo há 5 anos 

Peço ajuda à 

explicadora 

Iria ser má 

porque não se 

fazia nada 

Minha mãe doce 

Doce como um caramelo 

Caramelo doce como a minha 

mãe 
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Anexo 10 – Doc. 34 

Respostas ao Questionário (parte 2) - TA  
 

Alunos 
Ler para 

 
Preferência Justificação Para melhorar  Texto bem escrito Caderno de escrita 

Meios para 
melhorar 

texto 
Preferência  

 
Justificação 

1 

Mim X X Melhorava o 

texto 

Sem erros, organização, 

ideias e bem escritas, as 

palavras 

Que devia continuar 

porque é útil 

Computador 

Só 

professora 

colega 

Só 

 

porque é 

melhor 

2 

Turma 

MIm 

Turma Porque gosto 
de ler para 
mim e para a 
minha turma 

Escrevo o que 

disserem 

Tem de ter meio, 

princípio e fim, as 

pontuações, etc. 

A minha opinião é que 

escrevessem todos os 

dias textos e lerem 

para a turma 

Professora 

Colega 

 

Professora 

 

Porque corrige 

melhor 

3 

Turma  

Familiares 

Mim 

Todos Porque quero 
que saibam 

Eu em casa 

melhoro-o 

É sem dar erros e não 

estar rasgada a folha, 

estar bem organizado, 

etc. 

É boa. Só é pena a 

capa do outro lado 

está rasgada mas é útil 

e todos os meninos 

deviam usar cadernos 

Professora 

 

Professora 

 

Porque acho 

que é melhor, 

porque aprendo 

mais 

 

4 

Turma  

Familiares 

Mim 

Turma X Peço a opinião 

dessa pessoa 

Com imaginação, 

principio, meio e fim, com 

pontuação e sem erros 

Boa. Aprendi a 

escrever com ele e é 

útil 

Só  Só  Porque não é 

chateável 

5 

Turma  

Familiares 

Mim 

Turma Porque gosto 
que os meus 
colegas me 
ouçam 

Eu melhoro-o e 

quando for 

para ler leio do 

princípio 

porque os 

meus colegas 

já podem se 

ter esquecido 

do princípio 

É preciso ter princípio, 

meio e fim. A 

organização de ideias e 

pontuação bem feita 

É bom e eu adoro 

escrever nele 

Computador 

Professora 

Computador Porque é 

melhor e giro 
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Alunos 
Ler para 

 Preferência Justificação Para melhorar  Texto bem escrito Caderno de escrita 
Meios para 
melhorar 

texto 
Preferência  

 
Justificação 

6 

Turma  

Familiares 

Mim 

Mim Porque sinto-
me bem e ler 
para a turma 
sinto-me um 
bocado 
envergonhada 

Vou ver ao 

texto o que me 

disseram e vou 

corrigir para o 

texto não ficar 

mal 

É ter muita pontuação e 

fazer parágrafos. As 

ideias têm de ter 

princípio, meio e fim 

É muito importante 

para mim porque 

podemos fazer 

imensas coisas. Eu 

aprendi muitas coisas 

com o meu caderno, e 

se fosse uma 

professora queria que 

os meus alunos 

usassem o caderno de 

escrita é muito útil. 

Computador 

Só 

Professora 

Colega 

Só Porque estou 

sozinha e 

consigo fazer 

mais rápido 

7 

Turma 

mim 

Turma X Tento melhorar 
o texto da 
forma melhor 

É que as ideias estejam 

bem postas no sítio, que 

não tenha erros 

Acho que o meu 

caderno está 

organizado. Acho que 

aprendi mais com ele 

Computador 

Só 

Professora 

Colega 

Professora 

 

Porque é 

melhor. Por que 

a professora é 

muito esperta 

8 

Turma 

mim 

Turma Porque é 
bonito 

Escrever outra 

vez; Mostrar à 

professora se 

está bem 

Sem erros é escrever mais Professora 

Colega 

 

Com a 

professora 

Porque corrige 

melhor 

9 

Turma  

Familiares 

Mim 

Turma Porque quero 
que eles 
apreciem os 
meus textos 

Eu faço se é 

para melhorá-

lo  eu faço 

porque fica 

mais 

imaginativo 

Tem que ter princípio, 

meio, fim, a pontuação… 

É que vou guardar 

para sempre e gostaria 

que os meus alunos 

tivessem um 

Só 

Professora 

Colega 

só Porque leio o 

texto e depois 

encontro erros 
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Alunos 
Ler para 

 Preferência Justificação Para melhorar  Texto bem escrito Caderno de escrita 
Meios para 
melhorar 

texto 
Preferência  

 
Justificação 

10 

Turma  

Familiares 

Mim 

Turma Porque quero 
saber as suas 
opiniões e se 
está bem 
escrito 

Fico bem O texto bem escrito tem 

de ter parágrafo, 

pontuação e que tenha 

princípio, meio e fim 

Gosto daquele 

caderno. Vou 

escrevendo lá para 

melhorar a minha 

escrita e também 

aprendo como cuidar 

Só 

Professora 

Colega 

Com os 

meus 

colegas 

Porque me 

ajudam a 

melhorar o texto 

e nas rimas 

eles nos dizem 

se está bem, 

por exemplo, o 

Ivo. 

11 

Turma Turma Porque gosto 
de ler para a 
turma 

Apago e faço 

outro 

Para mim um texto tem 

de ter imaginação e 

pontuação, sem erros 

É útil. Gosto, aprendi, 

gostava que toda a 

gente tivesse um 

caderno 

Professora 

Colega 

Com os 

meus 

colegas 

Porque duas 

cabeças 

pensam melhor 

do que uma 

12 

Turma  

Familiares 

Mim 

Familiares Porque já 
estou 
habituada 

Eu quando me 

aconselham a 

melhorar um 

texto eu, para 

aproxima faço 

melhor 

Para mim um texto bem 

escrito é bem construído 

e sem erros 

A minha opinião 

acerca do caderno é 

que no caderno dá 

para escrevermos e 

nós assim já temos 

algumas recordações 

Só 

Professora 

 

Professora Assim fico a 

perceber onde 

errei etc. 

13 

Turma  

Familiares 

Mim 

Turma Porque já 
estou mais 
habituado 

Quando chego 

a casa peço ao 

pai ou à mãe 

para me 

ajudarem a 

melhorar o 

texto 

Sem pontuação, boas 

ideias, parágrafos, sem 

erros, princípio, meio e 

fim 

Acho que o meu 

caderno de escrita 

está bom, que todos 

os textos estão mais 

ou menos. Se eu fosse 

professor usava 

caderno de textos 

Computador 

Só 

Professora 

Colega 

Só  Porque assim 

ninguém me 

incomoda e eu 

faço à minha 

maneira 

14 

Turma  

Familiares 

Mim 

Familiares Para ter a 
certeza que o 
texto está 
bem 

Melhoro-o nas 

partes mais 

confusas 

Para mim um texto bom 

tem de ter ideias, 

pontuação, parágrafos e 

letra legível 

A minha opinião é 

muito bom porque 

como é que 

escrevemos sem o 

caderno de escrita 

Só 

Professora 

 

Professora Porque na 

turma 

melhoramos os 

textos e fica 

melhor 
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Alunos 
Ler para 

 Preferência Justificação Para melhorar  Texto bem escrito Caderno de escrita 
Meios para 
melhorar 

texto 
Preferência  

 
Justificação 

15 

Turma  

Familiares 

Mim 

Mim Porque assim 
posso corrigir 
os erros 

Tento melhorá-

lo o mais 

possível 

Um texto muito bem 

escrito é um texto com 

pontuação, frases 

pequenas ou algumas 

grandes e também que o 

leiam bem e sem erros 

Acho que é um 

caderno bem 

organizado, deixo 

sempre uma folha para 

pôr os apontamentos e 

tenho lá textos muito 

giros. 

Computador 

Só 

Professora 

Colega 

Computador Porque escrevo 

rápido 

16 

Turma  

Familiares 

Mim 

Turma Porque gosto 
muito 

No dia 

seguinte vou 

melhorar, leio, 

vou organizar 

as frases 

É um texto que tenha 

princípio, meio e fim e 

bem organizado 

A minha opinião é que 

se eu fosse professora 

usava o caderno de 

escrita porque é muito 

importante 

Computador 

Só 

Professora 

Colega 

só Porque leio o 

texto para mim 

17 

Turma  

Mim 

Turma Porque gosto 
mais 

Oiço o que me 

aconselham e 

aponto no 

caderno para 

melhorá-lo 

Um texto bem escrito é 

para ter imaginação, tem 

de ter princípio, meio e 

fim, tem de ter pontuação 

e tem de estar 

organizado 

A minha opinião é que 

toda a gente 

escrevesse pelo 

menos uma vez por 

semana porque 

escrever para mim é 

útil. Desenvolve-se a 

escrita 

Só 

Professora 

Colega 

Professora Porque ela é 

professora e 

tem mais 

conhecimentos. 

Ela é melhor a 

melhorar os 

textos. 

18 

Turma  

 

Turma Porque é giro Eu quando for 

para casa 

melhoro 

É não ter erros e ser 

divertido, princípio, meio 

e fim 

Acho que foi muito útil Computador 

Só 

Professora 

Colega 

Professora Porque a 

professora 

ajuda-me 

19 

Turma  

 

Turma  

 

Porque gosto 
de escrever 

Aceito porque 

têm razão 

É ter de mais linhas do 

que 20 e a pontuação e 

os erros 

Eu gosto e foi útil Computador 

Só 

Professora 

Colega 

só Porque é giro e 

é bom 
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Alunos 
Ler para 

 Preferência Justificação Para melhorar  Texto bem escrito Caderno de escrita 
Meios para 
melhorar 

texto 
Preferência  

 
Justificação 

20 

Turma  

Familiares 

Mim 

Turma Para 
conhecerem o 
meu texto 

Eu continuava 

o texto 

É ter princípio meio e fim Que os meus alunos 

tivessem. E é útil 

só só Porque tenho 

mais ideias 

21 

Turma  

Familiares 

 

Turma Porque já não 
tenho 
vergonha 
deles, apesar 
de às vezes 
não ler os 
textos que fiz 

O que eu faço 

é o seguinte. 

Vou melhorá-lo 

para casa e 

depois leio-o 

para mim 

própria 

Para mim um texto bem 

escrito tem de ter: 

parágrafos, pontuação, 

frases bem compostas e 

as ideias 

Eu acho que o meu 

estava um pouco 

estragado era por isso 

que eu não escrevia 

muito. Porque eu até 

gosto de escrever 

Computador 

Só 

 

só Porque a minha 

mãe depois fica 

a emendar tudo 

22 

Mim Turma Porque é 
mais 
engraçado e 
eles podem 
dizer-me onde 
eu errei 

Como eu faço 

é: eu fico com 

a opinião 

escrevo para 

melhorar 

É um texto com 

pontuação e com 

princípio meio e fim 

O meu caderno de 

escrita eu acho útil e 

importante 

Professora 

 

só Porque quer 

dizer que 

estamos a ficar 

mais espertos. 
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Anexo 10 – Doc. 35 

Respostas ao Questionário (parte 1) - TB  
 

Alunos 

Livro 
preferido 

Texto 
preferido 
colegas 

 

Texto preferido 
pessoal 

 
Justificação Escreve 

melhor descrição carta Justificação Quando não sabe  
o que escrever 

Vida sem 
escrita 

 
Espaço extra 

1 

Uma 

aventura na 

cidade 

O quarto 

do meu 

mano (?) 

O que sinto e o 

sentia em relação 

aos cães 

x Poemas Um objecto 

grande 

Para uma prima 

minha a Marina 

x Quando não sei bem 

o que vou escrever 

escrevo mais tarde 

para pensar no que 

vou escrever 

A minha vida 

sem escrita 

não trabalhava 

porque agora 

quem não 

souber 

escrever não 

trabalha 

(Tentou fazer acróstico/apagou; 

Desenho que apagou 

2 

Os 101 

Dálmatas 

As férias 

de verão 

O meu cão de 

peluche 

Porque gosto 

muito do meu 

cão 

Cartas Eu ia 

descrever 

uma aventura 

na escola 

Ao Benvindo Porque é o meu 

melhor amigo 

Eu quando não sei 

bem o que escrever 

vou escrever na folha 

A minha vida 

sem a escrita 

seria muito 

triste 

____ 

3 

A Vida no 

céu 

A ida à 

caravela 

A Final do Mundo Porque eu 

gostei de 

contar uma 

coisa que 

aconteceu na 

realidade mas 

com outras 

equipas 

Jogos Uma pessoa 

amiga 

Aos meus 

primos de 

França 

Porque eles são 

pessoas muito 

queridas 

Quando eu não sei 

bem escrever eu 

peço ajuda aos meus 

pais 

Sem a escrita a 

minha vida 

ficava triste 

sem poder ler, 

sem escrever e 

não podia 

mandar cartas. 

Desenho a lápis de cor – figura 

humana / menino 

4 

Três vivas 

aos sete 

Se eu 

fosse um 

animal 

O jogo de futebol Porque a 

sequência de 

ideias estava 

muito boa 

Historia O meu 

brinquedo 

preferido 

Ao meu amigo 

João 

Porque já não o 

vejo há muito 

tempo 

Peço ajuda aos meus 

colegas, à minha 

professora ou a 

alguém que saiba 

muito bem escrever 

A minha vida 

sem a escrita 

era muito má 

porque não 

podia mandar 

cartas nem 

escrever coisas 

Desenho muito colorido (árvore, 

flores, relva, sol) +  

A natureza é bonita sem 

poluição 
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Alunos 

Livro 
preferido 

Texto 
preferido 
colegas 

 

Texto preferido 
pessoal 

 
Justificação Escreve 

melhor descrição carta Justificação Quando não sabe  
o que escrever 

Vida sem 
escrita 

 
Espaço extra 

5 

O Mundo 

dos 

Animais 

O meu 

esconderi

jo 

Na feira com a 
Luisiana 

Porque gostei 

da imaginação 

e porque fala 

de uma 

conversa que 

houve na feira 

Histórias O meu livro 

preferido 

Para a minha 

família que vive 

no Porto 

Porque gosto 

muito deles 

Eu peço sugestões à 

minha mãe e ela 

ajuda-me a pensar 

com ela 

A minha vida 

sem a escrita 

seria má e 

seria uma 

menina sem 

imaginação 

nenhuma 

Desenho colorido (nuvens, sol, 

árvore, flores, relva 

6 

O Segredo 

do Rio 

Eu e a 

Princesa 

Beber e Fumar Porque tinha 

muita 

informação 

Histórias Uma 

paisagem 

À minha melhor 

amiga 

Porque às vezes 

ela também me 

escreve 

Quando não sei bem 

o que escrever vou 

ler um livro a ver se 

me lembrava de 

alguma coisa 

Sem a escrita a 

minha vida 

seria sem 

imaginação e 

não podia 

escrever a 

ninguém 

Banda desenhada sobre Banda 

Rock + 

Era uma vez uma banda de 

rock/ Um dia um produtor foi 

dizer-lhes que queria um CD 

deles/ E assim fizeram um CD 

7 

Perdigota 

Pequenota 

O meu 

quarto 

(Cláudia) 

Os meus pais Porque achei 

engraçado 

fazer um texto 

descritivo 

Textos, 

histórias, 

poemas, 

adivinhas e 

cartas 

O meu quarto 

ou o meu 

brinquedo 

preferido 

Para os meus 

primos de Leiria 

Porque moram 

longe e eu não os 

vejo há muito 

tempo 

Penso ou então faço 

a votos se faço 

textos ou histórias 

A minha vida 

sem a escrita 

iria ser má, 

sentir-me-ia 

mal e triste 

porque eu 

adoro escrever 

Desenho colorido (escola com 

espaço assinalados: ginásio e 

informática) + 

A escola é fixe. Boa. 

A escola é boa para os 

meninos aprenderem a ler, 

escrever, desenhar, … 

8 

Winnie The 

Pooh 

O Euro A menina e o cão Porque tinha 

imaginação e 

porque falava 

de uma menina 

que gostava de 

ter um cão se 

passasse de 

ano 

Histórias Eu descrevia 

um objecto 

A uma amiga Para saber como 

é que ela estava 

e como ia na 

escola 

Eu quando não sei o 

que escrever olho 

para tudo o que me 

rodeia e faço 

qualquer coisa sobre 

o que vi 

A minha vida 

sem a escrita 

seria muito má 

porque não 

sabia escrever, 

ler e imaginar 

Desenho colorido (coração às 

cores) + 

A felicidade é feita de 

momentos felizes 
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Alunos 

Livro 
preferido 

Texto 
preferido 
colegas 

 

Texto preferido 
pessoal 

 
Justificação Escreve 

melhor descrição carta Justificação Quando não sabe  
o que escrever 

Vida sem 
escrita 

 
Espaço extra 

9 

Ulisses O Meu 

Melhor 

Amigo 

O espantalho, os 

pardais, o menino 

e as flores 

Porque este 

texto tem muita 

imaginação e 

porque está 

muito bem 

construído 

Histórias Pessoa 

Eu 

descreveria a 

cor dos 

olhos, do 

cabelo. Se 

era alto ou 

baixo, se era 

simpático, o 

que gostava 

mais de fazer 

nos tempos, 

o que 

gostava mais 

de comer, o 

que gostava 

mais de 

vestir, etc… 

Para o meu tio Porque raramente 

o vejo 

Quando eu não sei 

bem o que escrever 

passo à frente e no 

final volto a tentar 

fazer o que não sabia 

A minha vida 

sem a escrita 

seria muito 

triste porque a 

escrita faz-nos 

imaginar e se 

ela não 

existisse eu 

não teria 

nenhuma 

imaginação. 

Desenho colorido (arco-íris, sol, 

nuvens, árvore, relva) + 

A imaginação é linda. 

10 

SoLuas A minha 

colega 

A Baleia Azul Porque acaba 

com uma 

amizade 

Histórias Um amigo 

 

A um amigo Porque gostava 

de saber como 

está 

O que eu faço é ler 

um livro 

Sem a escrita 

eu era uma 

pessoa sem 

imaginação 

Desenho colorido 
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Alunos 

Livro 
preferido 

Texto 
preferido 
colegas 

 

Texto preferido 
pessoal 

 
Justificação Escreve 

melhor descrição carta Justificação Quando não sabe  
o que escrever 

Vida sem 
escrita 

 
Espaço extra 

11 

O Hobitt A Corrida 

de 

Avestruz

es 

A Velocidade 

Aérea 

Porque parecia 

que enquanto 

escrevia isso 

também estava 

a acontecer (foi 

o meu maior 

texto) 

Histórias A minha casa À minha tia Porque é muito 

amigável para 

mim 

Quando eu não sei 

bem no que 

escrever, começo a 

pensar nas coisas 

boas da vida para 

escrever 

A minha vida 

seria uma 

tristeza 

completa, não 

se sabia quase 

nada e o nosso 

cérebro seria 

um órgão com 

pouca 

inteligência.  

Desenho colorido 

12 

Uma 

aventura na 

escola 

A menina 

e o cão 

A nossa sala de 

aula 

Porque 

relembra-me os 

meus colegas e 

a minha 

professora 

Textos 
descritivos 

O meu 

melhor amigo 

Para o meu tio 

Júlio  

porque há muito 

tempo que está 

longe e há muito 

tempo que não o 

vejo 

Quando eu não sei 

bem o que escrever 

eu vou para o meu 

quarto e penso muito 

bem 

A minha vida 

sem a escrita 

seria um 

desastre 

porque depois 

não sabia 

escrever cartas 

ou livros 

Desenho colorido com  

As brincadeiras são feitas pelas 

amizades 

13 

A aldeia de 

papel 

O dia 

mais feliz 

O México, a 

América Central 

e as Caraíbas” 

Porque estava 

com coisas 

muito 

importantes e a 

pesquisa 

estava bem 

construída. 

Histórias 
inventadas 

Um palácio 

imaginário 

Escreveria a 

uma grande 

amiga que já 

não via há muito 

tempo 

Porque assim iria 

recordar a nossa 

amizade. 

Quando não sei o 

que escrever vou 

fazer uma pesquisa 

sobre um assunto 

importante 

A minha vida 

sem a escrita 

seria triste 

porque não 

poderia 

escrever coisas 

que realmente 

gosto. 

Desenho colorido com 

A escrita é boa e dá 

imaginação. 
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Alunos 

Livro 
preferido 

Texto 
preferido 
colegas 

 

Texto preferido 
pessoal 

 
Justificação Escreve 

melhor descrição carta Justificação Quando não sabe  
o que escrever 

Vida sem 
escrita 

 
Espaço extra 

14 

Ulisses A 

discussã

o das 

grandes 

amigas 

O meu maninho Porque é 

pequenino e é 

o meu único 

irmão 

Histórias A minha casa Iria mandá-la à 
minha avó 
paterna e para 
os meus tios e 
primos 

Porque eles 

vivem em Viseu e 

eu só os vejo nas 

férias. 

Quando não sei o 

que escrever penso 

em tudo, assim tenho 

mais facilidade em 

saber o que 

escrever. 

Seria muito 

aborrecida, não 

havia nada de 

interessante 

para fazer 

principalmente 

eu que tenho 

muita 

imaginação. 

Banda desenhada com falas. 

15 

Uma 

aventura no 

palácio da 

Pena 

É o da 

Cláudia 

O meu gato Porque gosto 

dele 

Histórias Descreveria o 

meu gato 

Escrevia a um 

amigo ou a 

alguém da 

família 

Porque gosto 

deles 

Eu quando não sei 

muito bem o que 

escrever perguntava 

a alguém. 

A minha vida 

sem a escrita 

seria cansativa 

e esquisita. 

Escreveu história: 

O coelhinho saltitão 

Era uma vez um coelho que 

gostava muito de saltar. (…) 

16 

Ulisses “O 

espantalh

o, as 

flores e o 

pardal” 

“A família de 

koalas” 

Porque gostei 

do que escrevi 

e porque acho 

que foi uma 

história 

divertida. 

Histórias A minha 

casa, as 

brincadeiras 

que brinco e 

com quem e 

as minhas 

amigas do 

meu prédio 

Para o meu avô 

que está na 

Suécia 

Porque estou 

com saudades 

dele 

Quando não sei bem 

o que escrever vou 

tirar ideias de algum 

livro, pedir a algum 

meu familiar que me 

ajude a dar ideias 

A minha vida 

sem a escrita 

seria como se 

fosse uma 

pessoa que 

não tivesse 

aprendido tudo 

ou então uma 

pessoa que 

não tivesse 

interesse em 

escrever e que 

não soubesse 

Desenho colorido com 

Escrever é bom 
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Alunos 

Livro 
preferido 

Texto 
preferido 
colegas 

 

Texto preferido 
pessoal 

 
Justificação Escreve 

melhor descrição carta Justificação Quando não sabe  
o que escrever 

Vida sem 
escrita 

 
Espaço extra 

17 

“João e o 

pé de 

feijão” 

“A 

viagem 

Supersón

ica” 

criada 

pelo 

Pedro 

Matos 

“Alien” Porque foi o 

que mais me 

dediquei 

Histórias Descrevia o 

meu pai 

Aos meus 

primos 

Porque gosto 

muito deles 

Eu quando não sei o 

que escrever olho 

para todo o lado e 

assim me surgem as 

primeiras ideias 

A  minha vida 

sema escrita 

seria muito má 

porque eu 

adoro escrever 

porque 

desenvolve a 

mente. E não 

queria viver se 

não soubesse 

escrever. 

Banda desenhada com 

legendas 

18 

“Capitão 

Cuecas” 

“O Pedro” Os Troles Porque tive 

imaginação, foi 

um texto 

grande e foi 

tirado de uns 

brinquedos 

meus do Lego 

Histórias Uma aranha 

porque gosto 

de aranhas 

Se me pedissem 

para escrever 

uma carta 

escrevia para o 

meu primo 

Porque ele vive 

na Madeira e ele 

quando vem cá 

brinca muito 

comigo 

Quando eu não sei o 

que escrever vou 

perguntar aos meus 

pais ou vou ao 

mundo da 

imaginação e tiro o 

que preciso 

A minha vida 

sem a escrita 

seria como não 

poder sonhar 

ou ler o que eu 

achava que era 

muito giro de 

escrever e não 

poder 

Desenho colorido com 

Eu gosto de escrever histórias. 



Aleixo, C. (2010). Os Cadernos de Escrita como mediadores da produção de textos por alunos do 1.º CEB 

 

Alunos 

Livro 
preferido 

Texto 
preferido 
colegas 

 

Texto preferido 
pessoal 

 
Justificação Escreve 

melhor descrição carta Justificação Quando não sabe  
o que escrever 

Vida sem 
escrita 

 
Espaço extra 

19 

Dom 

Quixote de 

la Mancha 

O meu 

esconderi

jo do 

Duarte 

Os primeiros 

Homens 

Porque eu 

gosto muito da 

Pré-história e 

de descobrir 

novas coisas 

Cartas O meu avô O meu avô Porque ele está 

longe de mim. 

Quando eu não sei o 

que devo escrever 

vou a outra história 

tirar algumas partes 

do texto. 

Eu sem a 

escrita seria 

infeliz porque 

não 

comunicava 

com os meus 

avós, não 

aprendi a 

escrever, não 

sei como 

comunicávamo

s na Terra era 

um desastre e 

sem ela não 

imaginávamos 

Desenho a esferográfica com 

Don Quixote/Sancho 

Pança/moinhos 

Tem balões de fala (conhece a 

história/episódio da luta contra 

os gigantes/moinhos) 

20 

Só Luas “Eu e a 

Princesa” 

“Jogo de Futebol” Porque foi o 

maior, o mais 

divertido e 

porque era eu o 

relator 

Histórias Iria descrever 

o meu melhor 

amigo Daniel 

Ao meu melhor 

amigo Daniel 

Porque ele 

também me 

escreve e porque 

dou-me melhor 

com ele 

Quando não sei o 

que escrever peço 

uma ajuda de escrita 

para eu fazer 

A minha vida 

sem a escrita 

seria péssima 

e com um 

futuro muito 

mau 

Desenho a lápis tipo planta de 

cidade/rotunda com diversas 

instituições assinaladas 

(bombeiros/policia/ 

supermercado / farmácia 

21 

O Segredo 

do 

Pokemon 

Rosa 

O 

México, a 

América 

Central e 

as 

Caríbas 

que foi 

uma 

pesquisa 

A Grande 

Aventura 

Porque eu 

adoro 

aventuras 

Escrevo 
melhor 
coisas que 
eu vou 
investigar 

Iria descrever 

um jogo de 

computador 

que tinha 

porque eu 

gosto de 

jogar, 

pesquisar no 

computador 

Ao meu melhor 

amigo 

Porque é um 

grande amigo 

Eu vou ao 

computador, 

pesquiso e depois 

com o que encontrar 

faço o meu texto. 

A minha vida 

sem a escrita 

seria muito má 

porque não 

sabia ler, 

nunca teria um 

grande futuro e 

não tinha 

imaginação. 

Banda desenhada excelente! 

Sobre alguém que procura 

emprego e tem um anúncio 

bem à frente mas como não 

sabe ler não descobre! 
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Alunos 

Livro 
preferido 

Texto 
preferido 
colegas 

 

Texto preferido 
pessoal 

 
Justificação Escreve 

melhor descrição carta Justificação Quando não sabe  
o que escrever 

Vida sem 
escrita 

 
Espaço extra 

22 

Ulisses O Alien O Dragão 

Constipado 

Porque o texto 

é muito 

engraçado 

Histórias O meu 

brinquedo 

preferido 

à minha melhor 

amiga 

Porque é uma 

grande amiga 

Quando não sei bem 

o que vou escrever 

basta pôr no papel 

“Era uma vez” e 

libertar a imaginação 

e começo logo a 

escrever 

A  minha vida 

sem a escrita 

seria horrível 

porque não 

podia escrever 

nada nem 

histórias nada 

mesmo horrível 

sentia-me 

muito triste 

Desenho colorido com  

O amor está no ar 
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Anexo 10 – Doc. 36 

Respostas ao Questionário (parte 2) - TB  
 

Alunos 
Ler para 

 
Preferência Justificação Para melhorar  Texto bem escrito Caderno de escrita 

Meios para 
melhorar 

texto 
Preferência  

 
Justificação 

1 

Turma 

Familiares 

Mim 

Turma Eles sabem 
ver coisas 
giras que 
ficam como 
eu gosto 

Penso no que 

me disseram e 

vou ler 

É um texto que se 

percebe tudo 

É bom para guardar os 

textos que podemos 

ler 

Computador 

Só 

professora 

colega 

Colega Porque 

estamos os dois 

a ver 

2 

Turma 

Familiares 

Mim 

Turma 

Familiares 

T- porque 
quero que o 
meu texto 
fique 
melhorado 
F- para eles 
ficarem 
contentes 

Eu quando 

acabo de ler os 

meus colegas 

dizem se está 

bem ou não 

está bem 

Para mim o texto bem 

escrito é uma alegria às 

vezes dou erros nos 

textos 

A minha opinião sobre 

o caderno de escrita é 

que ele é muito 

importante para 

escrever e para 

imaginar 

Computador 

Só 

professora 

colega  

Colega Porque ele tem 

mais ideias 

3 

Turma 

Familiares 

Mim 

Turma Porque os 
meus colegas 
dizem 
comentários 
para melhorar 
o texto 

Eu primeiro 

corrijo as 

coisas que os 

meus colegas 

dizem, depois 

imagino umas 

frases para o 

texto ficar 

melhor 

Um texto muito bem 

escrito tem de estar 

muito bem imaginado 

Tem de ter uma boa 

pontuação, para mim 

isso é que é um texto 

muito bem escrito 

A minha opinião sobre 

o caderno de escrita é 

que ele é muito 

importante para nós 

escrevermos e mais 

tarde nos lembrarmos 

e fico muito feliz. 

Computador 

Só 

professora 

colega 

Computador Porque o 

computador 

ajuda-me a 

imaginar e 

corrige os meus 

erros porque 

nós 

aprendemos a 

mexer as teclas 

4 

Turma 

Familiares 

Mim 

Mim Porque é 
mais 
engraçado 

Leio de novo, 

vejo a 

pontuação, 

corrijo os erros 

e vejo se as 

frases não 

estão 

baralhadas  

Tem boa pontuação, as 

frases não estão 

baralhadas e tem uma 

boa sequência de ideias 

É bom ter na mala um 

caderno de escrita 

Só 

professora 

colega 

Só  Porque é mais 

fácil 
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Alunos 
Ler para 

 Preferência Justificação Para melhorar  Texto bem escrito Caderno de escrita 
Meios para 
melhorar 

texto 
Preferência  

 
Justificação 

5 

Turma 

Familiares 

Mim 

Turma Porque gosto 
de ouvir os 
comentários 
que me dão e 
para mim é 
uma grande 
ajuda 

Eu só tenho 

que melhorá-lo 

mas gosto da 

sequência de 

ideias que eu 

escrevo 

Para mim um texto bem 

escrito é preciso de uma 

sequência de ideias bem 

organizadas e ter pontos 

A minha opinião sobre 

o caderno de escrita é 

que é muito necessário 

para nós treinarmos a 

escrita 

Computador 

Só 

professora 

colega 

Professora 

Colega 

P- ajuda-nos 

C- dá-nos 

ideias 

6 

Turma 

Familiares 

Mim 

Turma Porque gosto 
que os meus 
colegas e 
professora 
dêem 
comentários 

Quando chego 

a casa vou 

logo melhorá-

lo 

Um texto muito bem 

escrito tem de ter título, 

pés, cabeça e membros, 

quer dizer, tem de ter 

uma sequência melhor 

O caderno de escrita é 

muito bom porque 

quando me apetece 

escrever vou à mochila 

e tiro de lá e escrevo lá 

Computador 

Só 

professora 

colega 

Colega Porque eles 

dão-me 

opiniões 

espectaculares  

7 

Turma 

Familiares 

Mim 

Mim Porque assim 
vejo se estão 
bem escritas 
as palavras e 
se as ideias 
estão bem 
desenvolvidas 

Quando me 
mandam 
melhorar um 
texto eu digo o 
que vou fazer 
e como vou 
fazer 

Para mim um texto bem 

escrito é um texto com 

muitas ideias 

A minha opinião sobre 

o caderno de escrita é 

que o caderno de 

escrita foi uma boa 

ideia para podermos 

escrever textos, 

histórias e escrever 

coisas sobre o nosso 

dia-a-dia 

Computador 

Só 

professora 

colega 

Colega 

Professora 

P – porque 

podemos tirar 

as dúvidas e 

não escrever as 

palavras com 

erros 

C - porque 

podemos falar à 

vontade 

8 

Turma 

Familiares 

Mim 

Turma 

Familiares 

Mim 

Eu prefiro ler 
de todas as 
maneiras 
porque acho 
que é 
divertido 

Eu leio outra 

vez o texto que 

fiz e ao mesmo 

tempo melhoro 

as partes que 

acho que 

devem ser 

melhoradas 

Para mim um texto bem 

escrito é um texto que 

tem muita imaginação e 

que está bem escrito 

O meu caderno de 

escrita é muito útil. Lá 

escrevo textos e posso 

desenvolver muito a 

minha imaginação 

Computador 

Só 

professora 

colega 

Só  

Professora 
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Alunos 
Ler para 

 Preferência Justificação Para melhorar  Texto bem escrito Caderno de escrita 
Meios para 
melhorar 

texto 
Preferência  

 
Justificação 

9 

Turma  

Familiares 

Turma Porque gosto 
que façam 
comentários 

Como faço é 

ler um livro 

para tirar 

ideias 

Para mim é um texto 

com imaginação e 

pontuação 

A minha opinião é que 

o caderno é um bom 

amigo e faz com que 

as nossas ideias se 

realizem e a leitura 

também 

Computador 

Só 

professora 

colega 

Colega Porque duas 

cabeças 

pensam melhor 

que uma 

10 

Turma 

Familiares 

Mim 

Turma Porque gosto 
que eles me 
dêem 
opiniões 

Quando me 

aconselham  a 

melhorar um 

texto eu junto 

essas ideias e 

faço o que 

achar melhor 

Para mim um texto muito 

bem escrito é um texto 

que tem valor para mim e 

que eu nunca vou 

esquecer 

Para mim o meu 

caderno de escrita é 

muito útil e serve 

quase para todos os 

meus trabalhos de 

casa 

Computador 

Só 

professora 

colega 

Computador Porque me 

sinto melhor a 

fazer o texto 

11 

Turma 

Familiares 

Mim 

Mim Porque assim 
posso ver os 
erros que 
tenho nos 
meus textos 

Quando me 

aconselham a 

melhorar um 

texto que li eu 

anoto os 

comentários e 

em casa 

corrijo-o com a 

ajuda da minha 

avó. 

Para mim um texto bem 

escrito é ter cabeça, 

tronco e membros e ter 

uma sequência de ideias 

bem definidas 

O meu caderno de 

escrita é muito simples 

eu gosto de escrever 

nele os meus textos, 

cartas, anúncios e 

gosto de os ilustrar 

Computador 

Só 

professora 

colega 

Colega ____ 
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Alunos 
Ler para 

 Preferência Justificação Para melhorar  Texto bem escrito Caderno de escrita 
Meios para 
melhorar 

texto 
Preferência  

 
Justificação 

12 

Turma 

Familiares 

Mim 

Turma Prefiro ler 
para a minha 
turma porque 
assim tenho 
mais opiniões 
sobre o meu 
texto 

Quando eu leio 

um  texto e  

me 

aconselham a 

melhorá-lo 

peço umas 

sugestões e 

recomeço de 

novo o 

trabalho! 

Para mim um texto muito 

bem escrito tem de ter 

imaginação, lógica, 

frases correctas e bem 

desenvolvido. 

A minha opinião sobre 

o caderno de escrita é 

que é uma boa forma 

para escrever, é útil e 

também é bom para 

nos incentivar a 

escrever 

Computador 

Só 

professora 

colega 

Colega Porque assim 

trabalho com 

mais ajuda 

13 

Turma 

Familiares 

Mim 

Familiares Porque eles 
vêem o que 
devo melhorar 
para no outro 
dia ler para a 
turma 

Quando me 

aconselham a 

melhorar, 

preciso de 

saber em que 

hei-de 

melhorar. 

Depois sento-

me e penso 

numa maneira. 

Para mim um texto bem 

escrito é um texto com 

ideias ordenadas, sem 

erros e interessante. 

Acho que é bom para 

escrevermos os textos 

e outros. Gosto dele 

porque é útil, bom e 

assim já temos lugar 

para escrever. 

Computador 

Só 

professora 

colega 

Colega Porque 

conversamos 

como melhorar, 

vemos os erros 

e a ordem das 

ideias. Assim 

tenho alguém a 

ajudar. 

14 

Turma 

Familiares 

Mim 

MIm Porque gosto Eu, no dia 

seguinte u 

quando tenho 

tempo, vou 

melhorá-lo. 

Para mim um texto muito 

bem escrito é um texto 

sem erros e por ordem. 

A minha opinião é que 

é grande e gostei de 

trabalhar com ele. 

Computador 

Só 

professora 

colega 

Só Porque gosto e 

aprendo 

sozinha 
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Alunos 
Ler para 

 Preferência Justificação Para melhorar  Texto bem escrito Caderno de escrita 
Meios para 
melhorar 

texto 
Preferência  

 
Justificação 

15 

Turma 

Familiares 

Mim 

Turma  

Familiares 

Porque fazem 
comentários e 
dão opiniões 

Quando 

aconselham-

me a melhorar 

eu às vezes 

vou para casa, 

corrijo, leio 

para mim e 

vejo se está 

bem 

Um texto bem escrito 

para mim é um texto 

engraçado, com boas 

frases construídas. 

A minha opinião sobre 

o caderno é que é 

preciso para sabermos 

escrever melhor textos 

e para estudar. 

Computador 

Só 

professora 

colega 

Colega Porque temos 

muitas ideias 

juntas (os). 

16 

Turma 

Familiares 

Mim 

Mim Porque gosto 
de ter a 
certeza que o 
texto está 
bom para o 
ler à turma 

Penso bem no 

texto que 

escrevi, 

lembro-me dos 

comentários 

dos meus 

colegas e 

escrevo. 

Tem de ter pontuação, 

título e uma organização 

de ideias. 

Gosto dele para 

escrever e ler várias 

coisas 

Computador 

Só 

professora 

colega 

computador Gosto de 

informática 

17 

Turma 

Familiares 

Mim 

Familiares Porque tenho 
mais conforto 
e dizem mais 
ideias para o 
meu texto. 

Eu acrescento 

o texto e vejo 

se tem erros 

Se é grande, tem 

parágrafos e se tem 

imaginação 

É bom ter sempre 

connosco e é um 

companheiro do 

coração 

Computador 

Só 

 

Computador Porque dá para 

pôr desenhos e 

dá para pôr 

mais parágrafos 

e se der algum 

erro ele corrge. 

18 

Turma 

Familiares 

Mim 

Familiares Porque assim 
eles 
aprendem 
novas coisas 

Quando tenho 

um tempo livre 

melhoro-o 

Para mim um texto bem 

escrito é um texto sem 

erros, com letra bonita, 

pontuação e 

desenvolvido. 

A minha opinião 

acerca do caderno de 

escrita é muito boa 

porque assim 

podemos escrever 

quando quisermos e 

quando nos apetecer 

Computador 

colega 

Só Porque as 

ideias do texto 

são minhas e 

podem mudar a 

ideia do texto 
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Alunos 
Ler para 

 Preferência Justificação Para melhorar  Texto bem escrito Caderno de escrita 
Meios para 
melhorar 

texto 
Preferência  

 
Justificação 

19 

Turma 

Mim 

Mim Porque 
percebo 
melhor o texto 
e porque leio 
muito rápido 

Quando me 

aconselham a 

melhorar um 

texto em casa 

volto a fazer o 

texto 

melhorando-o 

Para mim um texto bem 

escrito é ter letra gira, 

princípio, meio e fim e ter 

pontuação. 

A minha opinião 

acerca do caderno de 

escrita é ele ser útil, 

ser espaçoso para 

escrever qualquer 

coisa e para levarmos 

a algum sítio. 

Colega 

Professora 

Professora Porque penso 

em mais ideias 

e não me 

distraio 

20 

Turma 

Familiares 

Mim 

Mim Porque vejo o 
que é que 
está bem e o 
que está mal 

Na sala 

fazemos 

trabalho de 

texto e em 

casa 

continuava o 

texto e corrigia 

as frases 

Um texto muito bem 

escrito é um texto com 

pontuação, boa 

construção das frases e 

com parágrafos 

O caderno de escrita é 

bom porque 

escrevemos e 

melhoramos a escrita. 

Computador 

Só 

professora 

colega 

Computador Porque no 

computador, 

quando nos 

enganamos 

aparece 

risquinho 

21 

Turma 

Familiares 

Mim 

Turma Porque assim 
todos ouvem 
o que leio 

Quando 

melhoro um 

texto a seguir 

vou ler para 

ver como está 

e depois mudo 

o que está mal 

e volto a ler 

O texto muito bem 

escrito é um texto que 

tem muita imaginação e 

sem erros nem um 

defeito (perfeito) 

A minha opinião é que 

são óptimos porque 

assim não temos os 

trabalhos misturados 

com os textos. Assim 

fica tudo organizado 

sem confusão. Um 

caderno de escrita é 

muito bom. 

Computador 

Só 

professora 

colega 

Computador Porque acho 

mais engraçado 

22 

Turma 

Familiares 

Mim 

Turma __________ Vou melhorar 

como eu sei. É 

melhor usar o 

computador. 

É um texto bem 

imaginado. O texto tem 

de ter muitas perguntas e 

ideias boas. Esse texto 

não pode ter erros. 

O caderno de escrita é 

bom para escrever 

muito. 

Computador 

Só 

Professora 

Colega 

Professora Porque me dá 

ideias 
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Anexo 10 – Doc. 37 

Respostas ao Questionário (parte 1) - TC  
 
 

Alunos 

Livro 
preferido 

Texto 
preferido 
colegas 

 

Texto 
preferido 
pessoal 

 

Justificação Escreve 
melhor descrição carta Justificação Quando não sabe  

o que escrever 
Vida sem 

escrita 

 
Espaço extra 

1 

O gigante 

e os 

morangos 

Todos os 

meus 

colegas 

têm 

histórias 

bonitas 

Se! Porque posso 

dizer coisas 

engraçadas 

recados A minha mãe Aos meus 

amigos 

Porque são os 

mais apropriados 

Vou à caixa dos 

títulos 

Má porque há 

perguntas que 

envolvem a 

escrita 

Desenho a lápis de menino a 

esquiar 

2 

Castelo do 

queijo 

As três 

laranjas 

magicas 

O Koala bebé Porque tinha 

muitas ideias na 

cabeça 

Data A minha casa Iria escrever 

“Eu sou o 

André, tenho 

cabelos 

castanhos e 

olhos 

castanhos,…” 

____ Faço outra coisa até 

me lembrar de ideias 

Seria má 

porque eu 

gosto de 

escrever 

Desenho colorido 

(mar/sol/barco) 

3 

Uma 

aventura 

na praia 

O 

Submarino 

(Bruno) 

Demónio Porque era maior 

e era mais 

interessante 

O peixe 
arco-íris 

Iria descrever 

um texto do 

quotidiano 

Iria escrever 

para a 

Carolina  

Porque é minha 

amiga 

Penso nos livros que 

leio 

Seria muito má 

porque não 

sabíamos o 

nosso nome 

Desenho a lápis de 

livro/caderno e de marcador de 

livros 

4 

O Corsário 

Negro 

O 

Bombeiro 

Bruno 

O submarino Porque tem muita 

emoção e conta 

várias coisas 

Histórias 
Rimas 
Textos do 
quotidiano 

O Miguel 

A minha casa 

Ao Gustavo Porque é o meu 

melhor amigo 

Penso melhor ou 

peço ajuda a um 

colega 

Péssima. Só 

podíamos falar 

ou comunicar 

por gestos. 

Não podia 

haver 

escritores e 

nem bibliotecas 

Desenho a esferográfica de 

uma mesa com caixa com o 

seu nome e com uma flor em 

cima 
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Alunos 

Livro 
preferido 

Texto 
preferido 
colegas 

 

Texto 
preferido 
pessoal 

 

Justificação Escreve 
melhor descrição carta Justificação Quando não sabe  

o que escrever 
Vida sem 

escrita 

 
Espaço extra 

5 

Lido- O 

pequeno 

Polegar 

Ouvido- O 

gigante 

Se A lebre e o 

cágado 

Porque tinha 

mais imaginação 

Escrevo 
melhor o 
livro Os 
gnomos e o 
sapateiro 

XX 

Iria descrever 

que a minha 

paixão é os 

livros e a 

leitura 

Aos meus 

amigos 

Porque adoro-os Eu ponho a minha 

cabeça a funcionar 

A minha vida 

sem a escrita 

seria o pior dia 

da minha vida 

porque eu 

gosto muito de 

escrever 

Desenho colorido (nuvens, sol, 

barco, mar) 

6 

Verde é 

esperança 

A 

vassoura 

mágica 

Saudades da 

aldeia 

Porque acho que 

foi interessante 

escrever 

Histórias Iria descrever 

como o 

Algarve e as 

Mouriscas são 

bonitas 

Para as 

minhas 

primas Carla 

e Guida 

Porque elas 

vivem nas 

Mouriscas e eu 

não as vejo 

muitas vezes. Só 

as vejo no Natal e 

no Verão. 

Bem, eu costumo 

passar horas a 

pensar 

Muito má 

porque eu 

gosto de 

escrever e sem 

a escrita não 

conseguíamos 

ler 

Desenho colorido (mar, 2 barco 

com pessoa, onda elevada com 

surfista 

7 

Dumbo Robinson 

Crusoé 

O 

Castanheiro 

que falava 

Porque tive boas 

ideias para o 

título 

XX 

Escrevo 

melhor 

histórias de 

árvores 

falantes 

Uma árvore Ao Diogo Porque é o meu 

melhor amigo 

Faço outra coisa Seria só 

falando 

Desenho a lápis de televisão 

com powerbox da TVCabo 
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Alunos 

Livro 
preferido 

Texto 
preferido 
colegas 

 

Texto 
preferido 
pessoal 

 

Justificação Escreve 
melhor descrição carta Justificação Quando não sabe  

o que escrever 
Vida sem 

escrita 

 
Espaço extra 

8 

A menina 

do Mar 

Busco um 

amigo 

A Lebre e o 

Ouriço 

Porque eu tive 

uma grande 

imaginação para 

o escrever 

O meu 
nome 

XX 

A minha vida 

A minha vida é 

importante 

para nós. 

É o nosso lar 

porque 

podemos fazer 

o que 

quisermos 

Ao Filipe 

 

Porque ele é um 

grande amigo 

Penso até não poder 

mais 

Seria muito mal 

porque sem ela 

não podíamos 

escrever as 

palavras que 

não sabíamos 

Desenho a lápis  

9 

Logo se vê Não me 

lembro 

A Lúcia é mal 

comportada 

__________ Textos Um animal - 
coelho 

À minha 

prima 

Porque mora 

longe 

Penso nos meus 

textos do meu 

caderno 

Ficava sem 

escrever o meu 

nome 

Daniela em letras bem grandes 

10 

O Gang do 

Tubarão 

A árvore 

da 

montanha 

Robinson 

Crusoé 

Porque gosto 

muito da história 

porque a acho 

engraçada 

Textos, é 
onde tenho 
mais 
imaginação 

Um animal 

porque são 

giros – um cão 

Ao meu tio Porque já não o 

vejo há muito 

tempo 

Faço outras coisas 

ou então pergunto a 

um amigo 

Muito difícil 

porque a 

escrita é uma 

das coisas 

mais 

importantes da 

vida 

Desenho a lápis 
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Alunos 

Livro 
preferido 

Texto 
preferido 
colegas 

 

Texto 
preferido 
pessoal 

 

Justificação Escreve 
melhor descrição carta Justificação Quando não sabe  

o que escrever 
Vida sem 

escrita 

 
Espaço extra 

11 

Pequeno 

Polegarzin

ho 

A menina 

do mar 

O segredo 

do rio 

O vizinho 

de cima 

O senhor 

Pouca 

Sorte 

O gigante 

e os 

morangos 

Os 

Cowboys 

As ondas Porque falava de 

ondas, de um 

menino que 

gostava de ondas 

e que fazia 

corridas de 

prancha e foi giro 

escrevê-lo 

XX 
Como o 
menino 
apanhava 
as ondas 

Iria descrever 

como o meu 

amigo é 

À minha avó Porque gosto 

dela 

Vou à caixa de títulos Seria má 

porque não 

podia escrever 

para quem eu 

quero 

Desenho a esferográfica 

12 

Logo se vê O 

Submarino 

O cão Porque o menino 

fazia tudo para 

querer aquele 

cão 

Sobre a 
bola 

XX 

Eu ia escrever 

um texto do 

quotidiano 

XX 

Se me 

pedissem 

para escrever 

XX 

Diziam se estava 

bem porque 

preocupo com 

aquela pessoa 

Se eu não 

escrevesse, escrevia 

um texto do 

quotidiano ou então 

faço um resumo 

Seria mal 

assim não 

escrevia 

histórias e 

textos do 

quotidiano 

Desenho a lápis com imagem 

tipo banda desenhada (pessoas 

com balões de fala) 

13 

Futebol 

Radical 

Hensel e 

Gretel 

Encantos e 

Paixões 

Porque falava de 

mim e da Raquel 

Textos Descrevia um 

carro e o carro 

era um Honda 

Civic 

À Raquel Porque gosto 

dela 

Peço ajuda ou penso 

muito 

Muito má 

porque tinha 

livros e não os 

podia ler ou 

copiar 

Desenho a lápis (moldura) 
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Alunos 

Livro 
preferido 

Texto 
preferido 
colegas 

 

Texto 
preferido 
pessoal 

 

Justificação Escreve 
melhor descrição carta Justificação Quando não sabe  

o que escrever 
Vida sem 

escrita 

 
Espaço extra 

14 

O pequeno 

polegarzin

ho 

Oliver e 

Bendi 

Um texto 

sobre Rimas 

Porque gostei 

muito de rimas e 

são divertidas 

Rimas Descreveria 

uma história 

que soubesse 

Aos meus 
pais 

Porque para mim 

são as únicas 

pessoas mais 

conhecidas e que 

merecem isso 

Peço a opinião aos 

colegas 

Não sabia 

escrever e não 

ganhava 

dinheiro 

quando seria 

grande e 

trabalhasse 

Gostava que a São viesse mais 

vezes à minha sala  

Muitos beijinhos da Raquel 

15 

Harry 

Potter 

A árvore 

da 

montanha 

O Oliver Porque é grande 

e fala dele e da 

namorada 

Histórias Uma bola À minha tia Porque vive nas 

Mouriscas 

Penso nas ideias que 

posso escrever 

Mal, muito mal 

porque gosto 

muito de ler 

Nome em letras bem grandes 

16 
Logo se vê Não me 

lembro 

O animal 

estranho 

Porque é muito 

estranho 

Histórias Um carro 

Ferrari 

Para a 

Raquel 

Porque é muito 

gira 

Não sei Não sei ____ 
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Anexo 10 – Doc. 38 

Respostas ao Questionário (parte 2) - TC  
 

Alunos 
Ler para 

 
Preferência Justificação Para melhorar  Texto bem escrito Caderno de escrita 

Meios para 
melhorar 

texto 
Preferência  

 
Justificação 

1 

Turma Turma Gosto que 
vejam o que 
eu escrevi 

Melhoro-o mas 

devia melhorar 

mais 

É um texto sem erros, 

um texto com letra que 

se veja 

É bom ter um texto 

para cada dia e que 

possa melhorar a letra 

Computador 

Só 

C/ professora 

c/ colega 

 

Professora Porque quando 

dou erros a 

professora 

corrige 

2 

Turma 

Familiares 

Mim 

A vassoura 

mágica 

Porque tinha 
muitas ideias 
na cabeça 

Vejo as partes 

que têm de ser 

melhoradas e 

penso na 

palavra para 

melhorar o 

texto 

É um texto com as ideias 

bem organizadas e sem 

erros 

Acho que está bem 

organizado 

Computador 

Só 

C/ professora 

c/ colega 

 

Professora Porque a 

professora vê-

me os erros 

3 

Turma 

Mim 

Turma  

Mim  

porque gosto 
de ler 

Trabalho o 

texto 

Um texto bem escrito é 

ter princípio, meio e fim 

É muito útil Só 

C/ professora 

c/ colega 

 

Professora Porque tenho 

mais ajuda 

 

4 

Turma 

Mim 

Textos do 

quotidiano 

Porque gosto 
de falar da 
minha vida 

Melhoro-o e 

tento fazer um 

texto melhor 

para que a 

turma o 

perceba 

Tem de ter princípio, 

meio e fim. Mas também 

tem de ter as ideias bem 

organizadas 

Acho que é uma ideia 

boa porque assim 

podemos escrever no 

caderno de escrita e 

não temos de escrever 

em folhas separadas 

Computador 

Só 

C/ professora 

c/ colega 

 

Professora Porwue dá-me 

ajuda a 

organizara as 

ideias do texto 

e corrige-me os 

erros 
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Alunos 
Ler para 

 Preferência Justificação Para melhorar  Texto bem escrito Caderno de escrita 
Meios para 
melhorar 

texto 
Preferência  

 
Justificação 

5 

Turma 

Mim 

Mim Porque se eu 
vou ler para a 
minha turma 
fico 
envergonhada 

“nada” vou 

melhorá-lo 

Para mim um texto muito 

bem escrito… É um texto 

bem escrito 

A minha opinião sobre 

o meu caderno de 

escrita é que eu gosto 

muito de escrever e 

quando ele me 

aparece à frente eu 

gosto muito de 

escrever. 

Só 

C/ professora 

c/ colega 

 

só Porque assim 

posso estudar 

sozinha 

6 

Turma 

Mim 

Turma Porque eles 
ajudam-me a 
melhorar as 
coisas 

Aceito 

algumas ideias 

e depois 

melhoro o 

texto 

É com boas ideias, com 

imaginação a trabalhar 

Eu acho que o 

caderno é bom porque 

não se tem de 

escrever em folhas 

separadas 

Só 

c/ colega 

c/ colega Porque posso 

sempre ter 

outras ideias 

com eles que 

não tenho no 

texto 

7 

Turma 

Familiares 

Mim 

Turma Gosto de ler 
na sala 

Sei o que 

dissemos e 

faço mais ou 

menos 

È um texto que se 

percebe tudo o que nós 

escrevemos 

Para mim foi mesmo 

uma boa descoberta 

da professora. 

Computador 

Só 

C/ professora 

c/ colega 

c/ colega Podemos ver e 

mudar ao 

mesmo tempo 

8 

Turma As três 

laranjas 

mágicas 

Porque gostei 
das magias 
que eu dei às 
laranjas 

Penso primeiro 
no título e no 
Tempo de 
Estudo 
Autónomo 
trabalho-o 

É um texto sem erros, 

frases bem escritas e 

frases com sentido 

Com ele podemos 

inventar histórias com 

imaginação 

Computador 

Só 

C/ professora 

c/ colega 

 

Professora Porque eu 

gosto que os 

meus textos 

fiquem grandes 

e sem erros 

9 

Turma 

Mim 

Turma Porque gosto 
mais de 
escrever no 
caderno 

Vou melhorá-lo Um texto bem escrito é 

sem erros 

É onde eu posso e 

gosto de escrever 

Computador 

Só 

C/ professora 

c/ colega 

 

Professora Porque a 

professora dá 

mais ideias 
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Alunos 
Ler para 

 Preferência Justificação Para melhorar  Texto bem escrito Caderno de escrita 
Meios para 
melhorar 

texto 
Preferência  

 
Justificação 

10 

Turma 

Familiares 

Mim 

Turma 

Mim 

Porque gosto 
e estou mais 
à vontade 

Meto-lhe ideias 

melhores e 

engraçadas 

Com ideias engraçadas, 

boa caligrafia e grande 

Boa, porque assim 

temos sempre no 

mesmo sítio 

C/ professora 

c/ colega 

 

Professora  porque me 

corrige os 

textos e dá-me 

ideias com 

muito sentido 

11 

Turma 

Familiares 

Mim 

Familiares Porque gosto 
que eles 
saibam dos 
meus textos 

Escrevo mais 

um bocado e 

escrevo as 

frases que não 

se percebe 

É ter as palavras bem 

escritas e que esteja 

bem 

A minha opinião é que 

serve para praticar a 

escrita 

Computador 

Só 

C/ professora 

c/ colega 

 

Só Porque me 

concentro 

12 

Turma 

Mim 

Turma Porque assim 
a turma 
conhece os 
meus textos 

Eu escolho um 

colega porque 

ajuda-me a 

organizar as 

ideias 

Um texto bem escrito é 

ter as ideias bem 

organizadas e ter 

princípio, meio e fim e 

explicar tudo 

Eu acho bem o 

caderno de escrita 

porque assim 

podemos melhorar a 

escrita 

Computador 

Só 

C/ professora 

c/ colega 

 

Colega Porque assim 

podemos 

organizar as 

ideias 

13 

Turma 

Familiares 

Mim 

Turma XX 
Os frutos 
Porque foi o 
texto mais 
engraçado 
que fiz 

Eu leio melhor 

o texto que fiz 

e vejo os 

erros. Depois 

escrevo as 

palavras como 

deve ser 

È um texto sem erros, 

um texto com letra 

legível 

É um caderno em que 

posso escrever os 

textos que quiser 

Computador 

Só 

C/ professora 

c/ colega 

 

Professora Porque ela dá-

me ideias muito 

boas 
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Alunos 
Ler para 

 Preferência Justificação Para melhorar  Texto bem escrito Caderno de escrita 
Meios para 
melhorar 

texto 
Preferência  

 
Justificação 

14 

Turma 

Mim 

Turma Porque assim 
ouvem os 
meus textos 

Pego numa 

folha e depois 

escrevo as 

sugestões que 

os colegas me 

dão para 

melhorar o 

meu texto 

Um texto muito bem 

escrito é as pessoas 

fazerem-no com muita 

calma e com muita 

atenção 

Gostei muito de 

escrever nele. Esse 

caderno e esses textos 

que eu escrevi vão-me 

deixar muitas 

lembranças da minha 

escola 

Computador 

Só 

C/ professora 

c/ colega 

Professora Porque ela é 

que me ajuda 

muito. Mas 

também de 

melhorar os 

textos sozinha 

porque assim 

fico a aprender 

mais coisas. 

15 

Turma  

Familiares 

Os 

computadores 

 
Porque tem 
capítulos e é 
giro 

Penso nas 

ideias que 

podia 

escrever. Não 

me esqueço 

das propostas 

dos colegas 

Gosto, é fixe porque não 

me baralho a ouvi-lo 

Estudei bem. Fiz 

textos grandes 

principalmente A 

raposa e o Lobo que 

tem seis páginas 

Só 

C/ professora 

c/ colega 

Só  Porque posso 

fazer os textos 

como eu quiser 

16 

Turma 

Mim 

O menino 

Nicolau 

Porque é 
muito 
engraçado 

Melhoro todo o 

texto 

Com princípio, meio e 

fim e com muita lógica 

É muito útil Computador 

Só 

C/ professora 

c/ colega 

Colega Porque há mais 

ideias 
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Presentation

• Justification

- research/ educational system /previous work

• Theoretical framework

- fundaments/concepts

• Objectives

• Methodology

- options/ participants/ procedures

• Results
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Writing at school
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Object of study

Notebooks as 
mediating tools for 
writing competence 
of primary school 

students

The Portuguese Official Syllabus 
recommends that: “each student 
should have a notebook to make 
writing attempts, to write as he/she 
knows and when he/she wants”
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Central research question

What senses and 
practices are 
observed in the use of 
writing notebooks by 
students and 
teachers?
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• Writing as a 
problematic 
dimension of learning 
(PISA, annual tests)

• Lack of studies in 
context of classroom

• Importance of a 
continued writing 
practice (previous work)

Justification
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• Writing as a 
complex and 
recursive process

• Social 
interactions
promoting 
individual 
development

• Learning in 
meaningful 
contexts 

Fundaments
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Theoretical framework

Learning

Culture of writing

Classroom activities

Individual relation with writing

Importance of writing instruments in 
learning mediation

Emergence and appropriation of 
discursive genres
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Culture of writing

Writing in the society of writing, 
society that envision writing as 
one of privileged  ways for its own 
development, it’s becoming an 
active writing being , a reactive 
citizen that uses writing to expand 
his power to identify, understand, 
organize and act on his work and 
on his social life. 

Bucheton, 2002, p.59

Theoretical framework
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Theoretical framework

Learning
The subject's relation with writing 
enlaces acting with knowing, desire
and power. Writing is producing an 
object and showing it to himself and 
to the others . This external 
production forces a distance (…) 
that, in its complexity, provides an 
organizational and re-organizational 
space of mobilization and of 
construction of knowledge about 
writing and about the world. 

Barré-De Miniac, 2000, p.33
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Theoretical framework

Classroom activities
(…) Necessity for the teacher to 

support himself with strong 
devices for learning and teaching
(…) that alternate various kinds of 
situations: 

(i) a frequent personal writing; 
(ii) resolution of writing problems;
(iii) revisions enhanced by social  

interactions 

Álvares Pereira, 2003, p.115
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1. Identify the 
variety of contexts 
and the diversity of 
texts produced by 
primary students 
when they have the 
opportunity to use 
a individual writing 
notebook.

2. Understand the 
attitudes, the 
gestures and the 
relation with the 
sense of writing 
developed by 
students using 
individual writing 
notebooks.

3. Analyse the 
didactic actions of 
teachers mobilized 
in the use of 
writing notebooks.

4. Propose the 
guidelines for 
didactic action in 
the use of writing 
notebooks during 
the years of 
primary schooling.

Objectives

central in 
2003/2004

central in 
2004/2005
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Individual writing notebooks

Textual
Production

Pedagogical
Implementation

Normative
Guidance

Students Teachers Ministry

Writing 
notebook uses

Didactic
options

Primary official 
syllabus

Dimensions for analysis
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Methodology

• Methodological options

- interpretative; longitudinal

- classroom context

class

authorknows

comments

reads

shared scenario
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Participants

• School year of 2003/2004  

- 105 (64+41) students; 5 classes/ 3º grade

- individual writing notebooks

- work in the classrooms in a “shared scenario”

- 5 teachers

• School year of 2004/2005

- 64 students; 3 classes / 4º grade

- individual writing notebooks 

- continuity of a “shared scenario”

- 5 teachers
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Collecting…

• Interview

• Questionnaire  

• Individual 
notebooks

• Classroom 
observation

• Selected 
episodes

• Structure

• Opinion

• Dynamics
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Results - Contexts of production 

When possible, students used their individual 
notebooks:

• At school:
- during “individual time”
- working alone or in dyads

• Outside school
- at home, visiting familiars, at the hospital, …
- working alone or with help of others (adults)
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Results – Student’s opinions 

is… useful; important; good; portable 

allows…
read to others; learn the things we write about; 
became organized  

serves 
to…

improve writing; write more; have a kind of 
collection of texts

makes 
us…

feel like writing; remember what is written; wish to 
keep it forever

A writing notebook…
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Results - Teacher’s options

Class pA Every day each student reads at least a text. After 
all the readings, the class comments. Then the 
teacher presents her own commentaries.   

Total use

Class pB Every day half an hour is reserved for the 
presentation of texts from 5 students. The class 
comments the texts “one by one”

Advised use

Class pC Every day half an hour is reserved for the 
presentation of student’s texts. The class comments 
the authors “one after one”

Selected use
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Results – Total production (1st and 2nd year)

11.93.6
Class

pC

9.43.8
Class

pB

12.69.9
Class

pA

04/0503/04TP

Total; comments 
in the end

Advise; comments 
after the texts

Selected; comments 
after the authors
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Description (28/92)
Opinion
Information
News 

Notes (3/11)

Lists of words 
Grammar

Story (112/275)

Letter 
Report   
Everyday episode 
Riddle
Anecdote/jokes
Problems 
Poems/rhymes
Song 

Interview
Comments
Diary (5/17)

Label

Results - Textual diversity 

composing

no composing

e
x
p
o
s
it
o
r
y

n
a
r
r
a
ti
v
e

64/64 notebooks

0 no entry

6/3 notebooks lost

382/717 texts

23/24 copies

359/693 author
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Results – Total production (1st and 2nd year)

19Class pC
(59-191)

713
Class pB
(95-236)

28
Class pA
(228-291)

No 
composing

ComposingTP

10 different 
species of texts

20 different 
species of texts

10 different 
species of texts
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•Individual notebooks are 
associated to a high 
production of texts by 
students 

•The use of individual 
notebooks is highly affected 
by didactics options of 
teachers

•The texts produced in the 
notebooks sustain school 
activities (collective and 
individual)

Global Results - Students
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For students it’s important to have a place:

the class the notebooks

where to present and 
explain texts and ideas 
and where to listen and 
comment texts produced 
by others

where to write when 
wanted and where to 
keep all our texts “in 
hand”

-Texts:
problems
options
solutions
format
criteria

Global Results - Students 
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For students…

Writing in individual 
notebooks allows them 

�

to assume a place, giving place for writing.
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Objecto de estudo

cadernos de escrita como 
instrumentos mediadores da 

aprendizagem e 
desenvolvimento da escrita de 

alunos de 1º ciclo

“cada aluno deve ter um caderno 
individual de escrita para que possa 
fazer tentativas de escrita, escrever 
como souber, o que quiser, quando 
quiser” (Programa 1º ciclo EB)
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Questão investigativa central

Que sentidos e práticas 
são perceptíveis na 
utilização de cadernos 
individuais de escrita 
por parte de alunos e 
professores?
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Justificação

� Escrita como dimensão 
problemática da 
aprendizagem (PISA, 
Provas aferição)

� Carência de estudos em 
contexto de sala de 
aula

� Importância de uma 
prática continuada de 
escrita (mestrado)
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Enquadramento teórico

Aprendizagem

Cultura escrita

Actividades escolares

Relação do sujeito com a escrita

Importância dos instrumentos enquanto 
mediadores

Usos e funções da escrita/ apropriação 
de géneros discursivos
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Cultura escrita
Escrever na sociedade da 
escrita é…

… tornar-se um sujeito escritor 
activo, um cidadão criativo que 
se serve da escrita para 
aumentar o seu poder para 
identificar, compreender, de 
organizar, de agir no seu 
trabalho e na vida social.    

Bucheton, 2002, p.59

Enquadramento teórico
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Enquadramento teórico

Aprendizagem
Escrever é…

…produzir um objecto e dá-lo a ver 
a si e a outros. 
Essa produção “fora de si” obriga a 
um distanciamento que  propor-
ciona um espaço de organização e 
reorganização, de mobilização e de 
construção de conhecimentos, 
sobre a própria escrita e sobre o 
mundo. 

Barré-De Miniac, 2000, p.33
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Enquadramento teórico

Actividades 
escolares Para ensinar a escrever é…

necessário que o professor se 
apoie em dispositivos de ensino e 
de aprendizagem que alternem 
situações de: 

- escrita pessoal frequente; 
- resolução de problemas de 
escrita;
- reescritas enriquecidas através 
de interacções orais.

Álvares Pereira, 2003, p.115
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Escrever na escola
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Objectivos

1. Identificar a 
variedade de 
contextos e a 
diversidade de textos 
produzidos por alunos 
do 1º ciclo quando 
têm a oportunidade 
de usar cadernos 
individuais de escrita.

2. Compreender as 
atitudes, os gestos e 
a relação com a 
escrita desenvolvida 
por alunos do 1º
ciclo quando têm a 
oportunidade de usar 
cadernos individuais 

de escrita.

3. Analisar as opções 
didácticas 
mobilizadas pelos 
professores ao longo 
da utilização de 
cadernos individuais 
de escrita.

4. Propor linhas 
orientadoras para a 
acção didáctica no 
uso de cadernos 
individuais de escrita 
ao longo do 1º ciclo 
do ensino básico. 

foco em 
2003/2004

foco em 
2004/2005
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Cadernos individuais de escrita

Produção
Textual

Implementação
pedagógica

Orientação
normativa

Alunos Professores Ministério

Uso dos 
cadernos

Opções 
didácticas

Programa
Oficial

Dimensões de análise
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Metodologia

•Opções metodológicas

- interpretativo 

- contexto de sala de aula

- longitudinal

• Participantes
2003/2004  e 2004/2005

� 65 alunos; 3 turmas - 3º e 4º ano escolaridade

� caderno individual de escrita

� trabalho em turma com “cenário comum”

� 3 professores (titulares das turmas)
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Cenário comum

turma

autorconhece

comenta

lê
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Recolha

Entrevista

Questionário  

Cadernos de 
escrita

Selecção de 
episódios
observados

�Estrutura

�Opinião

�Dinâmica

�Categorização

� Análise:

- conteúdo

- estatística

� Interpretação
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Contextos de produção

Quando possível, os alunos usaram os seus 
cadernos de escrita:

• Na escola:
- no tempo de estudo autónomo 
- escrita individual ou a par

• Fora da escola:
- em casa, em visitas a familiares, nas idas ao           

médico, …
- escrita individual com ou sem a ajuda de outros
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A voz dos alunos…

é… útil; importante; bom; portátil…

permite… ler para os outros; aprender sobre as coisas de que 
escrevemos; ficar mais organizado…

serve… melhorar a escrita; escrever mais; ter uma colecção 
de textos…

dá… vontade de escrever; recordar o que escrevemos; 
guardar para sempre…
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Funcionamento

Turma A Todos os dias cada aluno lê pelo menos um texto. 
Após todas as leituras, a turma comenta. Termina 
com os comentários da professora.   

Turma B A meia hora inicial está reservada para a leitura dos 
textos de 5 alunos. A turma comenta “texto a texto”

Turma C A meia hora inicial está reservada para a leitura de 
textos de alunos. A turma comenta “autor a autor”.
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Produção 2004

Turma A; 
54%

Turma B; 21%

Turma C;25%

Produção 2005

Turma B; 31%

Turma C; 25%

Turma A; 44%

Produção total
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Diversidade Textual

64/64 cadernos

0 sem registos

6/3 perdidos

Textos
Recolha - 56
Autoria - 1052

Adivinha 
Anedota
canção  
carta 
história 
poesia
problema 
relato
quotidiano

descrição
informação
notícia
opinião

entrevista
comentário
diário

apontamento
gramática
listagem

compositiva

não compositiva

e
x
p
o
r

c
o
n
t
a
r
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Diversidade Textual

Compositiva
Não 

compositiva

Turma A 10 3

Turma B 14 6

Turma C
9 1

13 espécies de 
textos

20 espécies de 
textos

10 espécies de 
textos
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A menina e o gato preto

Era uma vez uma menina que ia

passear pelo jardim decidiu

apanhar um ramo de flores

para a sua avó.

Quando chegou a casa viu a avó a

dormir e decidiu não a acordar

deixou as flores em cima da 

mesa e foi-se embora pelo meio

do caminho apareceu-lhe um gato 

preto pela frente.

E a menina disse:

– Sabes que quando um gato

preto passa à frente das pessoas

história

dá azar.

– Desculpa é que eu não sabia

porque eu não sou daqueles que

se senta no sofá a ver

o jornal. Então se te acontecer 

alguma coisa de mal o culpado 

sou eu.

– Não digas isso. – disse a menina –

porque tu não sabias que

quando um gato passa

pela frente de uma pessoa

dá azar.

Então o gato e a menina 

ficaram amigos para sempre.
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O menino que não tinha nome

história

Era uma vez um menino

que não tinha nome. Neste

caso não se sabe porquê.

Um dia o menino estava

triste por não ter nome, e 

de repente viu um gato que

ia ser atropelado, então

correu com toda a velocidade

e apanhou-o e disse:

– Estás bem?

– Miau.

– A partir de agora vais ser

meu.

No outro dia a mãe ia

a cair das escadas 

e o menino mandou um

colchão e a mãe disse:

– Obrigada, filho.

– De nada. – respondeu o

menino alegre.

À tarde ele viu

uma estante a cair para cima de uma

senhora no supermercado

e foi lá e disse:

– Saia daqui.

– Está bem.

E depois o presidente deu-lhe 

o nome de “Salvador”
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Este dia

Acordámos e vestimo-nos.

Depois de estar prontos, fomos para

a escola. 

Passámos a data, fizemos a apresentação  

de produções e fizemos uma ficha 
de língua portuguesa.
Acabámos a auto-avaliação e 

tocou a campainha para o 
recreio.
Depois do recreio fizemos

o ensaio geral.
O nosso ensaio era o que 

tinha mais movimentação.
Fomos trabalhar no T.E.A.

e passado um bocado arrumá-
mos e acabou o nosso dia.

quotidiano

quotidiano

Texto do quotidiano

Eu ontem fui jogar à bola

com o meu pai.

Nós jogámos num 

parque.

Passado uma

hora fomos embora jogar 

noutro sítio

Jogámos ao pé duma 

barragem.

Passado uma hora a

bola caiu num buraco

e fomos para casa.
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Produção

Diversidade Textual

0

50
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Quem sou eu

Eu sou a Patrícia (…)

Tenho 9 anos nasci em 1995 a

14 de Março.

Tenho 2 irmãs, uma chamada

Andreia e a outra Vanessa.

Tenho cabelos castanhos e olhos também.

Gosto de correr, brincar e muito mais.

A minha comida preferida é cannelones e

a bebida é Coca-Cola.

Sou muito pouco faladora mas às vezes

falo mais, sou teimosa e tímida. Gosto de

desenhar e pintar.

Espero que tenha gostado de saber como.

sou.

descrição

Quem sou eu
Eu sou o António Pedro
arranhado no dedo
num rochedo 
Tenho um irmão  
traquina como um cão
O meu cão gosta 
da gata e também do meu irmão
e a gata adora pôr a pata
em cima da lata.
O vizinho dá-me bananas 
e  aproveita para tirar as canas.
Eu tenho olhos e cabelo castanho 
guardo o meu primeiro dente numa caixa
de estanho
O meu irmão
tem medo do papão
e eu gosto de andar
no motão.

poesia
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informativo
As medidas de comprimento

As medidas de comprimento servem para

medir coisas, os submúltiplos são as 

medidas menores que o metro que são: 

centímetro, decímetro e milímetro.  

Os múltiplos são medidas maiores

do que o metro que são:

quilómetro, hectómetro e decâmetro.

Sem as medidas de comprimento nós

fazíamos as medidas mal porque uma

pessoa pode ter as mãos ou pés maiores

que a outra e então a pessoa maior

tinha uma medida pequena e a pequena

tinha uma medida mais grande.

E então 

convencionou-se usar a mesma me-

dida em todo o mundo.

E já aprendemos sete medidas, três 

maiores do que metro e três menores do 

que o metro e o metro.

Os Frutos

Os frutos fazem muito bem à

saúde.

Os frutos têm vitaminas como a A -

B – e a C.  

Há muitos frutos como a banana, o 

morango, a maçã mas ainda há mais 

frutos.

Também há frutos secos como o diospiro,

a romã e ainda mais frutos secos.

As pessoas que trabalham nos supermerca-

dos foram buscar fruta ao mercado. 

O mercado é um lugar que tem muita fruta.

Eu gosto de comer fruta e frutos secos.
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notícia

A minha prima já está maior

Dia 13 de Novembro nasceu a minha prima.

ela chama-se Carolina e o signo dela é

escorpião. Neste ano ela faz 1 ano, mas ainda só

tem seis meses.

Agora a comida que ela come é: leite, sopa, papas

e fruta.

Ela já se senta e é muito brincalhona.

Ela está muito querida e eu adoro-a porque 

é minha prima e porque é muito boniti-

nha.

L- Concordo que é uma notícia 
Porque estás a dizer o que ela 
come agora e o que faz, não é?

M- Mas também conta quando 
ela nasceu e coisas assim sobre 
a prima…

L- Sim, mas é só para se saber 
de quem está a falar. Não é
descrição nem para contar mais 
nada que aconteceu.

Autor- Pois era.
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Notícia?

Quotidiano?

Relato?

Discussão… Ontem de manhã

Ontem de manhã na hora

do recreio estávamos a

jogar à bola e vimos 

uma coisa cair depois fomos

ver e era um pássaro pequenino

que tinha caído de uma árvore

A raça dele era Chamariz.

Depois levámo-lo para a sala e vimos

que tinha a espinha partida.

Passado um pouco morreu e

nós fomos enterrá-lo

ao pé da árvore onde

estava o seu ninho.

Este pássaro vai ficar para a história. 
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•Os cadernos de escrita 
surgem associados a uma 
grande frequência de escrita 
de textos 

•O uso dos cadernos é
influenciado pelas opções 
definidas pelos professores

•A apresentação em turma 
dos textos produzidos induz 
a produção de novos textos

Resultados
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Para os alunos é importante ter um lugar:

Onde escrever quando 
querem e onde guardar 
e manter os seus textos 
sempre “à mão”

Onde apresentar e expor 
ideias; ouvir e comentar 
textos produzidos por 
outros

os cadernos a turma
-Textos:
problemas
opções
soluções
formatos
critérios

Resultados - Alunos
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para os alunos…

o caderno individual
proporciona um “lugar”

�

que define um espaço de interacção 
com a(s) escrita(s).
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Evolução da produção – por Níveis  
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Perfis de Produção – Títulos FMP / FmP / BMP / BmP 

 
 
 

 
 

FmP 1. História – A Final 
2. Descrição – O melhor amigo  
3. Descrição – A minha descrição 
4. Recolha (Matilde Rosa Araújo)  
5. História – As fitas desaparecidas 
6. História – Os três amigos nas tarefas 
7. História – O cabeça de alho chocho 
Nota - Agenda pessoal - nºs de telefone  

 
 

BMP 1. Descrição – A minha amiga 
2. TOpinião – O que sinto e o que sentia em relação aos cães 
3. História – Estas duas canetas não vão fora  
4. História – O sonho concretizado 
5. TQuotidiano –  O meu sábado especial 
6. TQuotidiano – O aniversário no Centro 
7. Descrição – A minha avó 
8. Resumo – O Pinto Pintão 
9. Descrição – O meu quarto  
10. TOpinião – Se eu fosse diferente  
11. TQuotidiano – O meu fim-de-semana 
12. Dedicatória (Pai ) 
13. Descrição – A Cláudia 
14. TOpinião – Se eu mandasse 
15. TQuotidiano – O teatro  
16. TOpinião – O que aprendi 
17. TQuotidiano – O meu fim-de-semana 
18. História – Um peixe fora de água 

 
 

BmP 1. Entrevista (a um bombeiro) 
2. TOpinião – O meu automóvel  
3. História – O Alien  
4. TOpinião  – Se eu fosse um rato 
5. Relato – A visita 
6. Apontamento – Serras 
7. História – O sonho  

 

FMP 1. Relato – A ida à Junta  
2. Relato – Quando entrei para a escola 
3. Descrição – O café concerto 
4. Descrição – A Patrícia 
5. História – A família pobre 
6. Listagem (Jogos de computador)  
7. História – O pássaro e a ervilha 
8. TOpinião – O dia mais divertido da minha vida 
9. TOpinião – O meu livro  
10. Adivinhas – Adivinhas inventadas 
11. Entrevista (a dois gémeos) 
12. História – Que grande confusão  
13. TQuotidiano – O meu fim-de-semana  
14. Relato – A visita de estudo ao Pavilhão do Conhecimento 
15. TOpinião – O que eu aprendi  
16. Descrição – A minha igreja  
17. História – O cão desaparecido 
18. Recolha (O primeiro dia de pesca) 
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Evolução da produção – por Turmas 
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Originais das produções comentadas na turma A 
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Originais das produções comentadas na turma B 
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Originais das produções comentadas na turma C 
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