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Resumo 
 

 

O presente estudo pretendia desenvolver competências de escrita em alunos 
do 3.º e 4.º anos de escolaridade, que apresentavam dificuldades em leitura e 
escrita. 
Com a realização deste projeto, queríamos obter resposta para a seguinte 
questão de investigação: Que efeitos terá o conhecimento da estrutura de 
certos tipos/géneros textuais (texto narrativo e texto dramático) no 
desenvolvimento de competências em escrita (composição) de alunos do 1º 
Ciclo do Ensino Básico? Tínhamos ainda os seguintes objetivos de 
investigação: Levar os alunos a adquirir conhecimento sobre a estrutura do 
texto narrativo e do texto dramático e desenvolver competências de escrita, 
através da exploração de textos narrativos e dramáticos. 
Assim, concebemos e implementamos uma intervenção didática, incluindo 
cinco sessões, que incidiu na exploração de textos narrativos e dramáticos e 
na conversão de um conto num texto dramático.  
Recorrendo a uma metodologia de investigação de índole qualitativa, baseada 
no estudo de caso, recolhemos dados relativos ao desempenho dos alunos 
em atividades envolvendo a identificação da estrutura do texto narrativo e do 
texto dramático e a escrita de um texto dramático a partir de um conto.  
A análise de conteúdo dos dados recolhidos revelou que os alunos tinham 
efetivamente adquirido conhecimentos sobre a estrutura da narrativa e do 
texto dramático e desenvolvido competências em escrita. 
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Abstract 

 
This study aimed to develop writing competences in children attending Primary 
Education, who presented a poor performance in reading and writing. 
The project was supposed to help us find answers for one research question: 
Which effects knowledge on the structure of certain types/genres of texts 
(narrative and dramatic) may have on the development of competences in 
writing (composition) of children attending primary school? The research 
objectives were the following ones: To make the students acquire knowledge 
on text structure (narrative and dramatic) and To develop competences in 
writing through the exploration of such texts. 
With this purpose, we conceived and applied a didactic intervention, including 
five sessions, focused on the analysis of the structure of narrative and dramatic 
texts and the conversion of a tale into a dramatic text.  
Using a qualitative research methodology, based on case study, we collected 
data concerning the pupils’ ability to identify the structure of narrative and 
dramatic texts and to write a dramatic text based on a tale. 
The content analysis of these data revealed that the pupils had acquired 
knowledge concerning the structure of narrative and dramatic texts and 
developed competences in writing. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Mots-clés 
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Résumé 

 
Cette étude avait pour but de développer des compétences en écriture chez 
des élèves de CE2 et CM1, qui présentaient des problèmes en lecture et 
écriture. 
Le projet était guidé par une question de recherche : Quel effet peut avoir la 
connaissance de la structure de certains types/genres textuels (textes narratifs 
et dramatiques) sur le développement des compétences en écriture 
(composition) d’élèves d’école primaire? Il y avait aussi deux objectifs de 
recherche: Amener les élèves à acquérir des connaissances sur la structure du 
texte narratif et du texte dramatique et Développer chez eux des compétences 
en écriture à partir de l’analyse de textes narratifs et dramatiques. 
Par conséquent, on a mené à bout une intervention didactique, en cinq 
séances, centrée sur l’analyse de textes narratifs et dramatiques et la 
transformation d’un récit en texte dramatique. 
En ayant recours à une méthodologie de recherche de nature qualitative, 
basée sur l’étude de cas, on a recueilli des données concernant la performance 
des élèves dans des activités impliquant l’identification de la structure de textes 
narratifs et dramatiques et la transformation d’un récit en texte dramatique. 
L’analyse de contenu de ces données a révélé que les élèves avaient acquis 
des connaissances sur la structure du récit et du texte dramatique et développé 
des compétences en écriture. 
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INTRODUÇÃO 

 

1. Problemática  

O presente relatório, intitulado Da narrativa ao texto dramático pela escrita: um 

estudo no 1.º Ciclo do Ensino Básico, surgiu no âmbito do Seminário de Orientação 

Educacional articulado com a Prática Pedagógica Supervisionada. Inclui uma intervenção 

didática, que foi desenvolvida no 2.º semestre do ano letivo de 2017-2018 com uma turma 

constituída por alunos a frequentar o 3.º e 4.º ano de escolaridade. 

Dado o nosso gosto pessoal pelo universo do teatro, este estudo trabalhou, 

essencialmente, o texto dramático, embora tivéssemos partido do texto narrativo, com o 

qual os alunos estavam mais familiarizados. 

Por outro lado, numa ótica mais profissional, decidimos abordar este tema, porque nos 

apercebemos de que o texto dramático é pouco trabalhado no 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

Também associámos esta temática à abordagem da escrita. Procurando novas 

motivações para a trabalhar, surgiu a ideia de escrever um texto dramático baseado num 

conto explorado com a turma, contemplando todas as operações da escrita. 

 

2. Questões de intervenção 

Através do nosso projeto, pretendíamos encontrar respostas para a seguinte questão 

de investigação: Que efeitos terá o conhecimento da estrutura de certos tipos/géneros 

textuais (texto narrativo e texto dramático) no desenvolvimento de competências em escrita 

(composição) de alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico? 

 

3. Objetivos de intervenção 

Ao implementar o presente projeto, pretendíamos que os alunos do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico: 

- Adquirissem conhecimento sobre estrutura do texto narrativo e do texto dramático; 

- Desenvolvessem competências de escrita, através da exploração de textos narrativos 

e dramáticos. 
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4. Organização do relatório 

O presente relatório encontra-se dividido em duas partes, que compreendem cinco 

capítulos.  

A primeira parte corresponde ao enquadramento teórico e apresenta dois 

capítulos. No primeiro – intitulado Teatro, texto dramático e texto narrativo – tratamos 

da relação entre teatro, texto teatral e texto dramático, apresentamos a natureza e 

características do texto dramático e refletimos sobre as relações que este mantém com o 

texto narrativo. No segundo – A escrita no 1.º Ciclo do Ensino Básico – refletimos sobre a 

natureza e as características da escrita, a sua abordagem no 1.º Ciclo do Ensino Básico e a 

sua relação com a produção de textos dramáticos. 

A segunda parte deste relatório corresponde ao estudo empírico e engloba os três 

capítulos restantes. No Capítulo 3, contextualizamos a nossa intervenção didática, 

começando por apresentar a metodologia de investigação usada, referindo depois 

algumas caraterísticas da escola e da turma em que implementámos o projeto que foram 

importantes para a sua concretização, e por fim, descrevendo sucintamente as cinco 

sessões que ela incluía. No Capítulo 4, apresentamos a análise dos dados recolhidos e a 

interpretação dos resultados obtidos. Por fim, no Capítulo 5, são apresentadas as 

conclusões deste estudo, sugestões para outros profissionais que queiram abordar a 

mesma temática, uma reflexão sobre o seu contributo para a nossa evolução profissional, 

algumas limitações que afetaram o processo e ainda algumas sugestões para possíveis 

futuros estudos relacionados com esta temática.    
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Capítulo 1 – Teatro, texto dramático e texto narrativo 

 

1.1. Texto teatral e texto dramático 

Para Teruel (citado por Antunes, 2005), o conceito de teatro inclui o texto teatral e 

o texto dramático, logicamente vistos como diferentes. 

Aguiar e Silva (1990), Antunes (2005) e Rocha (2007) clarificam esta distinção, 

afirmando que o texto teatral é a concretização do texto dramático.  

Para Aguiar e Silva (citado por Antunes, 2005, p. 52), nesta situação, o texto 

dramático “deixa de ser comunicado como um texto escrito, submetido às regras, às 

convenções e ao condicionalismo da comunicação literária, para se transformar num texto 

oralmente realizado por instâncias de enunciação ficticiamente encarnadas por actores, 

por comediantes e comunicado a espectadores pelo canal vocal – auditivo”. 

Silva (2007, p. 13), por sua vez, afirma que o texto dramático se dirige mais 

especificamente à leitura e à expressão através de signos verbais, enquanto o texto 

teatral está especificamente relacionado com a representação e recorre – em simultâneo 

– a signos verbais e não-verbais (correspondendo estes últimos, por exemplo, a gestos, 

movimentos, luzes, música, etc.).  

Contudo, segundo Teruel (citado por Silva, 2007), tanto o texto teatral como o texto 

dramático apresentam três tipos de linguagem: verbal (palavra, entoação e som), gestual 

(posturas, gestos e movimento) e icónica (decoração, espaço cénico, vestuário, 

maquilhagem, luzes).  

Sobre o texto teatral, Antunes (2005, p. 54) diz-nos que é mais do que o texto 

escrito para uma peça de teatro, pois o conjunto de sinais e signos que o constituem, 

quando este é encenado, será modificado pela própria voz dos atores e por outros signos 

não-verbais, que surgem ao longo do espetáculo: por exemplo, as marcações cénicas dos 

atores, as interpretações das didascálias, os cenários, a interpretação do espetador, etc.  

Bastos (1999, p. 211) conclui que o texto dramático é utilizado como componente 

verbal para o teatro, mas acrescenta que, para além deste, qualquer outro texto 

(narrativo ou lírico) pode ser usado para um espetáculo teatral, desde que seja adaptado. 

No nosso projeto, iremos ter em conta esta conceção. 
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Assim, apesar das diferenças que os separam, o texto dramático e o texto teatral 

estão intimamente ligados e criam uma grande intertextualidade, pois, como refere 

Antunes (2005, p. 52), “Cada um (…) suporta os traços do outro: a performance 

assimilando os aspectos da peça escrita que os actores escolhem descodificar e o texto 

dramático sendo ‘falado’ em todos os pontos pelas variadas possibilidades de 

performances que a motivam.”  

Também Aguiar e Silva (citado por Rocha, 2007, p. 70) defende que, entre o texto 

dramático e o texto teatral, não existe uma relação de oposição, pois “o texto dramático 

contém em latência, numa espécie de esquema projectual, tanto a nível da sua estrutura 

profunda, como a nível da sua estrutura de superfície, o texto teatral e por isso mesmo ele 

se particulariza, sob os pontos de vista pragmático, semântico e sintáctico, no âmbito do 

sistema semiótico literário”.  

Em jeito de conclusão, podemos afirmar que o texto dramático é um texto ‘anterior’ 

ao texto teatral, é um guião para a atividade no palco (cf. Antunes, 2005). Separa-os o 

facto de o texto dramático ser “constituído por diálogos escritos e indicações, que 

permitem pô-lo em cena, enquanto, no segundo, os diálogos são falados e tudo o que e 

passa em cena é condicionado pelas indicações apresentadas no texto dramático, para 

realizar a sua encenação”, como referem Alves e Antunes (citados por Ferreira, 2014, p. 

9). 

 

1.2. Natureza e características do texto dramático 

O texto dramático apresenta uma estrutura peculiar. 

Lopes (2015) chama a atenção para o facto de que o primeiro contacto com este se 

dá através do título, ao qual se segue a apresentação das personagens – referindo os seus 

nomes e mencionando algumas características (por exemplo, idade, estatuto social, 

relações de parentescos, etc.). 

Para além disso, como refere Rocha (citada por Ferreira, 2014, p. 10), o texto 

dramático é constituído por um texto principal e um texto secundário, que determinam o 

aspeto típico da sua mancha gráfica. Ambos os textos se interligam e complementam 

“permitindo a compreensão do texto dramático como um todo” (ibidem).  
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Segundo Griné (2017, p. 95), o texto principal corresponde ao que cada personagem 

vai dizer na peça e é composto por diálogos, monólogos e apartes. Já o texto secundário 

indica o que as personagens estão a sentir em determinado momento e é representado 

por didascálias ou indicações cénicas. 

Segundo Rocha (2007), o diálogo e o monólogo são duas formas verbais essenciais 

do texto dramático. A primeira “apresenta o discurso de um único emissor” e a segunda 

ocorre entre “dois ou mais interlocutores, que, frente a frente, compartilham uma 

situação comunicativa” (op. cit., p. 64).  

Pallotini (citado por Antunes, 2005, p. 93) afirma que o diálogo ocorre quando duas 

ou mais personagens trocam ideias, pensamentos, estados emocionais ou entram em 

conflito. Para além disso, é através do diálogo que se conhecem os antecedentes da 

história e, simultaneamente, se desenrola a ação (cf. Antunes, 2005, p. 94). 

Já os apartes são comentários que uma personagem faz com o intuito de só o 

público ouvir. Segundo Calvo (citado por Lopes, 2015, p. 22) os apartes ocorrem quando 

“el discurso del personaje no se dirige a su interlocutor, sino a sí mismo, y en 

consecuencia, al público (…) tomándolo como confidente y cómplice.”  

Para (Bastos, 1999, p. 206), as didascálias correspondem a “um texto não-dito, isto 

é, que não passa pelo canal verbal quando a peça é representada”. De facto, não são 

pronunciadas pelas personagens nem ouvidas pelo público, sendo apenas lidas pelos 

atores, para que estes tomem conhecimento do estado de espírito das personagens que 

estão a encarnar e das características do tempo e do espaço em que se desenrola a ação. 

Antunes (2005, p. 50) diz-nos que as didascálias apresentam importâncias 

diferentes de acordo com cada peça, podendo até ser dispensáveis e mesmo inexistentes.  

Rocha (2007, p. 75) afirma que as didascálias equivalem “às descrições no romance” 

e têm dupla função: compor o texto de introdução com a apresentação da realidade 

cénica (didascálias cénicas) e ajudar o leitor a visionar o mundo cénico e a ler as réplicas 

(didascálias diegéticas).  

Calvo (citado por Lopes, 2015) classifica as didascálias em dois grupos: didascálias 

gerais – escritas entre parênteses – que apresentam o tempo e lugar da ação, o espaço 
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cénico, os movimentos, os efeitos sonoros e de iluminação, etc.; didascálias particulares, 

que referem a entoação, a mímica, os gestos e os movimentos das personagens.  

Ferreira (2014, p. 10) considera que existem três grupos principais de didascálias: 

temporais, que indicam o tempo da ação, marcando o seu ritmo através de pausas e 

silêncios; locativas, que apresentam o espaço e indicam a disposição dos objetos que o 

ocupam; de personagem, que descrevem as personagens e os seus estados de espírito, 

indicando como estes devem ser expressos pelos atores. 

Griné (2017, p. 95) chama ainda a atenção para o facto de que o texto dramático 

apresenta: 

- Uma estrutura externa, que inclui  

• Os atos, que definem as divisões da peça teatral, geralmente assinaladas 

através de mudanças marcadas pela troca de cenário, que remetem para 

alterações do tempo ou do espaço da ação; 

• As cenas, subdivisões dos atos, marcadas pela entrada e saída de 

personagens; 

- Uma estrutura interna, que se divide em 

• Exposição, momento inicial da ação, em que são apresentados o tema, as 

personagens e o problema principal da ação; 

• Conflito, momento intermédio em que se revelam as discordâncias que as 

dividem e que marca o auge da ação; 

• Desenlace, que poderá – ou não – pôr fim ao(s) conflito(s). 

Para além destes aspetos, é ainda preciso ter em conta outras características do 

texto dramático:  

- O tempo verbal predominante – tanto nos discursos das personagens, como nas 

didascálias – é o presente (Ferreira, 2014, p. 11); 

- A ação dramática “requer a definição e interação de diversos elementos 

dramáticos” (Lopes, 2015, p. 20), sendo eles as personagens (principais ou secundárias), o 

espaço e o tempo.   
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Assim, a construção do texto dramático deve ser precedida pela elaboração de um 

esquema/guião, que reúne vários aspetos básicos: personagens, espaço, tempo, tema e 

conflito (Silva, 2007, p. 14).  

Apesar de ter uma estrutura própria, o texto dramático pode ainda apresentar 

“marcas de outros tipos de texto, sendo eles descritivo, narrativo e argumentativo” 

(ibidem).  

 

1.3. Suas relações com o texto narrativo 

O texto dramático e o texto narrativo possuem características em comum e 

características que os afastam.  

Dentre as características que os separam, destaca-se a ausência do narrador no 

texto dramático, “enquanto entidade estruturante e organizadora da ação narrada” 

(Bastos, 1999, p. 207). Esta característica obriga as personagens a comunicar entre si, a 

fim de dar a conhecer os diversos acontecimentos. Assim, podemos assumir que o texto 

dramático é, antes de mais, um diálogo (cf. op. cit., p. 605).  

No entanto, a presença do narrador no texto dramático é possível, ocorrendo 

quando uma personagem conta a outra(s) acontecimentos que não são passiveis de 

serem transmitidos por ações, o que mostra que este narrador não tem nada a ver com o 

narrador do texto narrativo. No texto dramático, o narrador pode ainda aparecer no 

prólogo e no epílogo (cf. Aguiar e Silva, 1990, pp. 207-208). 

O mesmo autor (Aguiar e Silva, 1990) salienta que, tanto o texto narrativo, como o 

dramático apresentam estruturas da narratividade, pois, em ambos, é possível recontar e 

sumariar a história da ação. Contudo, no texto narrativo, a ação é descritiva, 

apresentando uma abundância de personagens, objetos e ações, enquanto, no texto 

dramático, o tempo e os espaços da ação são condensados, sendo só descritas e 

apresentadas as personagens e os episódios essenciais.  

Rocha (2007) chama a atenção para o facto de que, devido à sua estrutura 

específica e ao predomínio do diálogo, o texto dramático recorre essencialmente ao 

discurso direto, privilegiando o uso de deíticos e do presente como tempo verbal. Na 
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narrativa, o tempo verbal mais utilizado é o pretérito: perfeito, imperfeito e mais que 

perfeito. 

A estrutura interna da ação dramática divide-se em três momentos – exposição, 

conflito e desenlace – enquanto a estrutura interna da ação narrativa se divide em seis 

partes (como refere Jocelyne Giasson, citada por Carvalho, 2007, p. 60):  

- Situação inicial, momento em que são apresentados e caracterizados as 

personagens, o tempo e o espaço; 

- Acontecimento desencadeador, em que surge um problema que vai influenciar a 

ação da personagem principal; 

- Peripécias, correspondendo a vários obstáculos que esta personagem vai ter de 

enfrentar na tentativa de resolver o referido problema; 

- Desenlace, que corresponde ao resultado das ações descritas nas peripécias; 

- Situação final, que retrata a nova posição das personagens no final da história; 

- Moral, que é explícita, mas surge como uma categoria opcional. 

Contudo Carmo e Dias (citados por Ferreira, 2014, p. 6) apenas admitem a 

existência de três categorias: 

- Ação ou intriga, que pode ser principal ou secundária e acontece num tempo e 

num espaço; 

- Personagens, que podem ser principais ou secundárias; 

- Processo narrativo, que abrange a caraterização das personagens e a narração da 

ação.  

No nosso projeto, optámos pelo modelo apresentado por Giasson, pois pareceu-nos 

mais completo.  
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2.1. Natureza e características da escrita 

Para Barbeiro, Batista e Viana (2011), a escrita é um processo complexo, que 

envolve uma dimensão neurológica responsável pela aquisição de competências 

cognitivas e motoras.   

Assim, a prática da escrita “implica determinados padrões de raciocínio que só se 

adquirem na fase que Piaget (1983) caracteriza e designa como operacional-concreta e 

que se inicia por volta dos seis/sete anos” (Carvalho, 1999, p. 76). Esta fase do 

desenvolvimento cognitivo pressupõe que as crianças possuem e mobilizam capacidades 

de “seriação, ordenação, classificação múltipla, inclusão de classe, orientação e 

conservação” (op. cit., p. 77), essenciais na escrita pois permitem que o indivíduo 

selecione símbolos gráficos, atinja o conceito de letra, consiga processar o texto de cima 

para baixo e da esquerda para a direita e relacione as letras e os sons. 

Barbeiro e colegas (2011, p. 19) acrescentam ainda outros domínios intrínsecos ao 

processo da escrita nesta fase, como: 

“- o domínio de certas convenções gráficas (orientação, direcção da linha, etc.); 

 – o domínio do espaço pela sua gestão dinâmica; 

 – a flexibilidade da sequência de movimentos numa superfície plana; 

– a activação de certos músculos que permitem organizar a musculatura (ombro, 

braço e mão) para a resolução da actividade de escrita.” 

Carvalho (1999, p. 77), salienta que, posteriormente, será necessário o domínio de 

capacidades da comunicação escrita próprias da fase das operações formais, 

caracterizada pela presença do pensamento abstrato e do pensamento hipotético-

dedutivo que permitem ao indivíduo pôr-se no lugar do recetor do texto e expressar as 

suas ideias de forma escrita, tornando assim “possível a dedução de conclusões a partir de 

hipóteses e não da observação do real” (ibidem). 

Inês Sim-Sim (citada por Ferreira, 2014, p. 94) afirma que a prática da escrita não 

depende “só do ensino eficiente da decifração, mas também do ensino explicito de 

estratégias”. 
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Tendo em conta que escrever um texto é um processo “em constante evolução, 

sujeito a modificações que atingem as suas diferentes etapas” (Gomes, 2013, p. 12), é 

importante que os alunos percebam que escrever “não é um ato espontâneo, mas implica 

planificar, escrever e reescrever” (Rocha, 2007, p. 57). 

Reis (2009) afirma que a escrita comporta três componentes: planificação, 

textualização e revisão.  

Lopes (2015, p. 26) caracteriza estas três fases, afirmando que: 

- A planificação é a fase inicial, em que se define os objetivos e os conteúdos que se 

pretende abordar; 

- Na textualização, produz-se um texto coerente, que tem em conta esses objetivos 

e conteúdos; 

- Por fim, surge a revisão, que consiste na verificação do que foi escrito. 

Barbeiro e Pereira (2007) especificam que é na fase de planificação do texto que se 

seleciona e organiza os seus possíveis elementos (nomeadamente o tipo de texto, o 

destinatário e os objetivos a atingir). Assim, progressivamente e em forma de breves 

conceitos e esquemas organizativos, vai-se “activando estruturas organizativas, conceitos 

gerais (eventualmente já ligados a termos ou aspectos particulares, cuja presença textual 

se prevê) e orientações de acção e de selecção de elementos para o desenvolvimento do 

processo” (Barbeiro, 2003, p. 45). Carvalho (1999, p. 63) acrescenta que a realização desta 

fase, para além de estar associada ao sucesso da escrita, implica, também, um maior 

esforço cognitivo, pois, normalmente, ela “realiza-se, sobretudo, num plano mental, 

concretizando-se, normalmente, apenas em esquemas ou tomada de notas”. 

Barbeiro e Pereira (2007, p. 18) identificam a textualização com “a redação 

propriamente dita, ou seja, o aparecimento das expressões linguísticas que, organizadas 

em frases, parágrafos e eventualmente secções, hão-de formar o texto.” 

 Tanto Barbeiro e Pereira (2007) como Carvalho (1999) dizem-nos que a revisão é 

um dos últimos e complexos processos da escrita, que consiste na leitura do texto escrito, 

a fim de o avaliar e, se necessário, alterar. A complexidade deste processo resulta do 

facto de o indivíduo ter de confrontar os objetivos propostos na planificação com o texto 

escrito e, simultaneamente e se necessário, propor alternativas para a sua reformulação. 



 
 
 

Capítulo 2 – A escrita no 1º Ciclo do Ensino Básico  

12 

 

Assim, a revisão “envolve dois sub-processos, a avaliação e a reformulação, que chamam 

a atenção para o facto de se tratar de um processo que normalmente é conscientemente 

activado.” (Carvalho, 1999, p. 67). O mesmo autor (ibidem, p. 68) refere ainda que a 

revisão “pode ocorrer em qualquer momento do processo de escrita, dando, 

eventualmente, origem a novos ciclos de planificação e redação.” Assim, poderá dar lugar 

à reescrita e melhoria de parte do texto ou do texto integral, dependendo “da avaliação 

que for feita, da reflexão realizada, do tempo disponível, e da existência de alternativas” 

(Barbeiro & Pereira, 2007, p. 19). 

Estes autores (Barbeiro & Pereira, 2007, p. 18) referem ainda três requisitos 

essenciais para redigir corretamente um texto:  

- A explicitação do conteúdo, isto é, das ideias previamente planificadas, de forma 

a que o leitor compreenda a informação que se pretende comunicar através do texto 

escrito; 

- A formulação linguística, que corresponde à explicitação das ideias em 

conformidade com as caraterísticas da expressão escrita;  

- A articulação linguística, que consiste em unir as frases do texto estabelecendo 

relações de coesão e coerência. 

Carvalho (1999, pp. 64-65) considera que a linearização é um conceito fundamental 

no momento de redação de um texto, sendo assim fulcral a existência de coerência – para 

que haja uma correta interação entre as ocorrências textuais e o conhecimento do 

mundo – e de coesão – a fim de assegurar uma correta ligação linguística no texto.  

Autores como Carvalho (1999) e Tavares (2012) consideram que a coerência 

corresponde a uma conetividade concetual, pois há uma “continuidade temática, 

progressão semântica, relevância, e obedecem aos princípios da não contradição, da não 

tautologia e da não redundância” nos textos coerentes (Tavares, 2012, p. 50). 

Segundo Cassany (citado por Tavares, 2012, p. 50), a coerência tem um caráter 

semântico e muito revelante, sendo considerada equivalente “grosso modo, ao conceito 

de gramaticalidade no âmbito textual.” 

Quanto à coesão, Tavares (2012, p. 9) refere que esta pode ser gramatical, lexical e 

textual, englobando esta última cinco tipos de mecanismos de coesão: 



 
 
 

Capítulo 2 – A escrita no 1º Ciclo do Ensino Básico  

13 

 

- Frásica, que procura manter a coesão entre os constituintes da frase; 

- Interfrásica, que assegura a interdependência das frases dentro do texto pelo uso 

de conetores frásicos; 

- Temporal, que garante a coerência das relações de temporalidade; 

- Referencial, que indica se determinado elemento é referido pela primeira vez ou 

não no texto. 

Carvalho (1999, p. 67) acrescenta ainda outros aspetos envolvidos na redação, 

nomeadamente: “a motricidade, a ortografia, a pontuação, a seleção de palavras, a 

sintaxe, as conexões textuais, a organização.” 

Ao longo da fase de textualização, é necessário intercalar “momentos de redação 

com momentos de planificação” (Barbeiro, 2003, p. 76). Também não é preciso chegar ao 

fim do texto para aplicar a fase da revisão, pois fazê-la à medida que se vai redigindo o 

texto permite “ir avaliando a adequação do que já foi escrito face às finalidades do texto 

e relacioná-las com o que ainda falta escrever tendo em conta o plano inicial ou alterado.” 

(Barbeiro, 2003, p. 91).   

Carvalho (1999, p. 68) completa esta ideia, afirmando que, após um momento de 

revisão, poderão ser retomadas as fases da planificação e da textualização. 

Barbeiro (2003, p. 91) chama a atenção para o facto de que a revisão permite ir 

avaliando se o que foi escrito vai ao encontro dos objetivos do texto e do plano inicial. 

Contudo, há uma forte probabilidade de não terem sido detetadas todas as falhas e, 

assim, é importante que se proceda a uma revisão final, de forma a identificar “falhas 

ortográficas, incorreções morfossintáticas, imprecisões vocabulares, que, uma vez 

detetadas, serão solucionadas actuando de imediato…” (ibidem, p. 100). Ao encontrar 

essas falhas, é importante criar alternativas, reativando “outras componentes do 

processo, planificação e redação, que passam a estar implicadas na construção de novas 

partes ou na reescrita do texto.” (ibidem, p. 101). 

Nesta sequência, a reescrita poderá dar origem a um texto diferente. Mas é 

importante que este mantenha algum contacto com o texto anterior.  

Para além disso, a revisão é uma das fases que mais potenciam a aprendizagem, 

pois “só um trabalho sistemático sobre a reformulação das produções textuais 
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(revisão/reescrita) pode ser transformador dos modos de agir e de pensar dos alunos 

relativamente aos textos” (Pereira e Gomes, citados por Gomes, 2013, p. 12). 

Vários autores associam a leitura à escrita, como é o caso de Gomes, que, ao refletir 

sobre a prática da escrita, afirma que, quando desenvolvemos competências neste 

domínio, também desenvolvemos competências de leitura, dado que “o processo de 

construção de um texto implica reflexão sobre a sua natureza, a sua finalidade, a forma 

como este é construído, pelo que também pode condicionar a sua compreensão.” (2013, 

p. 11). O mesmo acontece com a leitura em relação à escrita, pois “o estudo de um 

determinado tipo de texto permite ao aluno apreender os mecanismos subjacentes à sua 

construção e o modo como estes funcionam e fazer uso deles nas suas próprias práticas 

de escrita” (op. cit., p.12). 

Também Duarte (2014, pp. 26-27) afirma que “estes dois domínios estabelecem 

entre si uma relação biunívoca”, na medida em que a leitura influencia diretamente a 

escrita e a escrita influencia a leitura.  

Nas atividades de leitura e escrita, estão implícitas funções cognitivas, culturais e 

psicológicas, logo a aprendizagem destas práticas é facilitada quando estas são 

trabalhados em simultâneo. Um exemplo dessa interação leitura-escrita ocorre na prática 

da escrita, nomeadamente na fase de revisão, que deve conduzir à reescrita para a 

melhoria do texto produzido, porque “a escrita e a reescrita não são praticáveis sem a 

leitura” (Rocha, 2007, p. 58).  

 

2.2. Sua abordagem no 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Quando chegam ao 1.º Ciclo do Ensino Básico, as crianças já vêm com algumas 

práticas de escrita “pelo menos na reprodução de alguns caracteres” (Barbeiro et al., 

2011, p. 35). Mas é preciso alargá-las e aprofundá-las, começando por alertar os alunos 

para o facto de que os seus registos escritos devem obedecer a determinadas 

características e regras “para que possam ser lidos e partilhados e cumprir assim a sua 

função no processo comunicativo” (ibidem, p. 105). 

Os mesmos autores (Barbeiro et al., 2011, p. 18) consideram importante que, no 

processo de ensino e aprendizagem da escrita, se vá ao encontro dos interesses e 
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necessidades do aluno, para que este perceba que a escrita é um instrumento de 

comunicação útil. Isso significa que este deve ser encorajado a escrever para outros 

destinatários que não o professor e a saber “para quem está a escrever, o que escreve e o 

que escreve” (Rocha, 2007, p. 54). Assim, ao escrever, o aluno está a “adequar o uso da 

língua ao contexto, à situação real de comunicação” (ibidem). Para além disso, é 

fundamental que o aluno tenha a possibilidade de “rever o seu escrito, autocorrigir-se, 

reformulá-lo e melhorá-lo” (op. cit., p. 55), o que na realidade não tem acontecido. 

Os Programas e metas curriculares de Português do Ensino Básico (Buescu et al., 

2015, pp. 44-58) apresentam várias metas curriculares e descritores de desempenho 

relacionados com a escrita: 

- Para a planificação 

3.º ano 

Planificar a escrita de textos. 

1. Registar ideias relacionas com o tema, organizando-as. 

4.º ano 

Planificar a escrita de textos. 

1. Registar ideias relacionas com o tema, organizando-as e hierarquizando-as. 

- Para a textualização. 

3.º ano 

Redigir corretamente. 

1. Utilizar uma caligrafia legível. 

2. Respeitar as regras de ortografia. 

3. Usar vocabulário adequado. 

4.º ano 

Redigir corretamente. 

1. Utilizar uma caligrafia legível. 

2. Respeitar as regras de ortografia e de pontuação. 

3. Usar vocabulário adequado e específico dos temas tratados no texto. 

 4. Escrever frases completas, respeitando relações de concordância entre os seus 

elementos. 
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5. Redigir textos, utilizando os mecanismos de coesão e coerências adequados 

(retomas nominais e pronominais; adequação dos tempos verbais; conectores 

discursivos). 

- Para a revisão 

3.º ano 

Rever textos escritos. 

1. Verificar se o texto contém as ideias previamente definidas. 

2. Verificar a adequação do vocabulário usado. 

3. Identificar e corrigir os erros de ortografias que o texto contenha. 

4.º ano 

Rever textos escritos. 

1. Verificar se o texto respeita o tema proposto. 

2. Verificar se o texto obedece à categoria ou ao género indicados. 

 3. Verificar se o texto inclui as partes necessárias e se estas estão devidamente 

ordenadas. 

 4. Verificar se as frases estão completas e se respeitam as relações de concordância 

entre os seus elementos; proceder às correções necessárias. 

5. Verificar a adequação do vocabulário usado e proceder às reformulações 

necessárias. 

 6. Identificar e corrigir os erros de ortografias que o texto contenha 

 

2.3. Sua relação com a produção de textos dramáticos 

Bastos (citada por Griné, 2017, p. 98) refere que trabalhar textos dramáticos nas 

escolas traz várias vantagens, contribuindo para o desenvolvimento de competências 

relacionadas com os domínios da “leitura, compreensão, interpretação, produção escrita, 

improvisação, …”.  

Também Arcoverde (s.d., p. 601) defende que trabalhar o teatro traz muitas 

vantagens e enumera o exercício da redação como uma delas.  

Lopes (2015, p. 27) refere várias estratégias para trabalhar o texto dramático, 

nomeadamente a escrita e reescrita de textos, sem dispensar as três operações.  
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A abordagem didática do texto dramático através da metodologia de projeto será 

muito adequada, pois, como afirma Rocha (2007, p. 60), “permite o desenvolvimento de 

atividades extensas de escrita”, levando os alunos a ter uma noção clara da natureza dos 

tipos/géneros de textos que têm de escrever e das suas características e ainda facilitando 

o trabalho em torno das operações da planificação, textualização e revisão. 
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Capítulo 3 – Metodologia de investigação 

 

3.1. Caracterização do estudo 

Com a finalidade de obter respostas para as nossas questões de investigação e, 

simultaneamente, atingir os objetivos propostos, metodologicamente, procurámos 

desenvolver um estudo de caso. Segundo Yin (2001, p. 33), o estudo de caso é uma 

investigação empírica que investiga algo, procurando o como e o porquê dentro de um 

contexto de vida real. Esta estratégia deverá ser escolhida para “se examinarem 

acontecimentos contemporâneos, mas quando não se podem manipular comportamentos 

relevantes” (op. cit., p. 25). 

O mesmo autor acrescenta que, para que tal aconteça, é importante conhecer bem 

a realidade investigada e podem ser usadas diversas fontes de informação, métodos e 

técnicas que se enquadrem num paradigma de investigação qualitativa. Contudo, um 

estudo de caso não pode ser confundido com pesquisa qualitativa e “os estudos de caso 

podem incluir, e mesmo ser limitados, às evidências quantitativas” (Yin, 2001, p. 31). 

Também, outros autores como Serrano (2007, p.12) defendem que o estudo de 

caso, apesar se enquadrar melhor numa perspetiva qualitativa, pode abranger outros 

métodos e técnicas de cariz quantitativo.  

Nesta perspetiva, a triangulação metodológica, isto é a aplicação de vários métodos 

e técnicas tanto quantitativos como qualitativos começa a ser uma prática cada vez mais 

usual, tornando a investigação educativa mais rica (Serrano, 2007, p.14).  

Assim, ao longo do nosso estudo, foram aplicadas diversas técnicas para recolher 

dados que respondessem às nossas questões, que, posteriormente, foram analisados, 

com o intuito de avaliar o sucesso das atividades e quais os conhecimentos adquiridos 

pelos alunos e as competências por eles desenvolvidas. 

No nosso estudo, para a recolha de dados, recorremos sobretudo à observação e 

aos registos escritos. Para além disso, usamos também listas de verificação focadas na 

planificação e na produção escrita do texto dramático. Para analisar os dados, recorremos 

à análise de conteúdo e à estatística descritiva (tabelas de frequências e relativas).  
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3.2. A intervenção didática 

 

3.2.1. Contextualização 

O nosso projeto foi implementado numa Escola Básica do 1.º Ciclo (EB1) do 

Agrupamento de Escolas de Aveiro. A escola (frequentada por oito turmas) é constituída 

por vários blocos dispondo de salas de aula, gabinetes e casas de banho. Apresenta 

diversos espaços comuns a todos os blocos: o ginásio, a biblioteca (que acolhe diversos 

projetos) e um refeitório. Dispõe ainda de um espaço exterior com uma vasta área livre, 

um campo de jogos, uma horta, parque infantil e uma área coberta. 

A turma com a qual desenvolvemos o nosso projeto incluía um grupo de 8 alunos 

do 3.º ano e um outro de 11 alunos do 4.º ano, perfazendo um total de 19 alunos, dos 

quais 12 eram do género feminino e 7 do género masculino e cujas idades variavam entre 

os 8 e os 11 anos. 

Para além disso, era, também, uma turma heterogénea, ao nível de nacionalidades, 

pois faziam parte dela 2 alunas brasileiras, 1 espanhola e 1 venezuelana, nenhuma das 

quais frequentava a disciplina de Português Língua Não Materna, apesar de terem 

chegado a Portugal há pouco tempo. 

Incluía ainda 3 alunos com necessidades educativas especiais (autismo, paralisia 

cerebral e síndrome fetal alcoólico), que, em alguns momentos, eram acompanhados por 

professores de ensino especial em gabinetes específicos da escola. 

A heterogeneidade manifestava-se também nos agregados familiares, dado que as 

idades dos progenitores variavam entre os 25 e os 49 anos e as suas habilitações 

académicas eram diversificadas. Contudo, na grande maioria, eram famílias nucleares e 

os progenitores possuíam o 12.º ano ou um curso superior e trabalhavam no sector 

terciário, em áreas compatíveis com as suas habilitações (educação e investigação, gestão 

e administração, engenharia e saúde e, até mesmo, negócios próprios). 

Apesar desta heterogeneidade, o ambiente da turma era calmo e sereno e os seus 

membros estavam unidos por laços afetivos bem estruturados assentes num grande 

espírito de entreajuda, companheirismo e amizade, trabalhando assim num ambiente 

gerador de bem-estar e muito propício à aprendizagem.  
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A sala de aula tinha aquecimento e muita luz natural, era ampla e encontrava-se 

bem equipada, disponibilizando variados recursos pedagógico-didáticos e mobiliário 

ergonómico, ou seja, adaptado aos alunos e à professora. 

No 1.º semestre, acompanhamos um grupo de Educação Pré-Escolar de uma 

Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), bastante heterógeno, composto por 

crianças com idades compreendidas entre os 2 e os 5 anos de idade. Focando-me agora 

nos grupos, apesar de serem contextos diferentes, sentimos que a nossa intervenção no 

primeiro contexto foi crucial para o sucesso deste projeto, no segundo contexto. Para 

além disso, no primeiro contexto, tivemos a oportunidade de implementar algumas 

atividades relacionadas com o texto teatral e a análise de textos narrativos, atividades 

que, após uma reflexão sobre a nossa prática e o que lá vivemos e observamos, nos 

levaram a tomar consciência de aspetos da nossa atuação que seria importante alterar. 

 
3.2.2. Descrição da intervenção didática 

A nossa intervenção didática foi desenvolvida ao longo de cinco sessões. Em anexo, 

apresentamos as respetivas planificações (cf. Anexo 1), os recursos didáticos usados nas 

sessões (cf. Anexo 2) e fotografias tiradas durante as sessões (cf. Anexo 3). 

 

3.2.2.1. Primeira sessão 

O nosso projeto iniciou-se com a apresentação do conto O rei vai nu em teatro de 

fantoches (cf. Anexo 2), atividade em que contámos com a colaboração da nossa colega 

de díade. 

De seguida, um aluno, ajudado pelos restantes colegas, recontou a narrativa 

oralmente.  

Posteriormente, distribuímos aos alunos cópias do texto do conto (cf. Anexo 2) e 

estes procederam à sua leitura silenciosa. 

Seguidamente, em grande grupo, identificou-se e discutiu-se o significado das 

palavras/expressões desconhecidas encontradas no texto e procedeu-se à sua 

classificação morfológica. 

Por fim, a partir do conto explorado, dialogámos com os alunos sobre a estrutura da 

narrativa e, simultaneamente, registamos no quadro as ideias principais deste diálogo e 
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contruímos um cartaz relativo às fases da estrutura da narrativa (cf. Anexo 2). 

A dramatização foi um aspeto muito importante nesta sessão, pois os alunos 

ficaram muito motivados e estiveram muito atentos. Essa motivação estendeu-se à fase 

da identificação e discussão do sentido das palavras/expressões desconhecidas. Na 

exploração da estrutura da narrativa, o cartaz foi também um recurso muito positivo, pois 

a sua construção mobilizou os alunos e manteve-os atentos durante a realização desta 

atividade. 

 

3.2.2.2. Segunda sessão 
Nesta sessão, começamos por realizar um jogo sobre o teatro e o texto dramático. 

Os alunos, organizados em equipas, tinham de retirar uma palavra de um saco e lê-la em 

voz alta e, de seguida, decidir se pertencia ou não ao universo do teatro, justificando a sua 

resposta (cf. Anexo 2). As professoras e os restantes alunos sancionavam a resposta da 

equipa. O jogo correu muito bem e os alunos mostraram-se muito entusiasmados e 

tiveram a possibilidade de descobrir o significado de muitas palavras que desconheciam, 

através do dicionário ou das definições dadas pelos colegas que as conheciam. Neste jogo 

destacou-se o sentido de crítica da turma, pois sancionavam as respostas dos colegas com 

comentários muito pertinentes.  

 Posto isto, exploramos o conceito de texto dramático, começando por visionar um 

vídeo sobre a dramatização do conto O Rei vai nu, realizada na sessão anterior. 

Seguidamente, com base no vídeo, dialogámos sobre a relação entre a estrutura da 

narrativa e a estrutura do texto dramático, ao mesmo tempo que preenchíamos um 

cartaz sobre a estrutura do texto dramático previamente construído (cf. Anexo 2). 

Por fim, em grande grupo, dialogámos sobre a relação entre texto teatral e texto 

dramático e registámos num novo cartaz as ideias saídas deste diálogo (cf. Anexo 2). 

Estas atividades foram ao encontro dos objetivos definidos, sendo que, de forma 

geral, a turma identificou as semelhanças e as diferenças entre o texto dramático e o 

texto narrativo analisado, concluindo que o tempo, o espaço e as personagens eram 

distintos e que era possível dramatizar um texto narrativo, mas que para tal era 

necessário transformá-lo num texto dramático. Porém, sem estar planificado, para a 

identificação das relações entre a estrutura da narrativa e do texto dramático, tivemos de 



 

 

 

Capítulo 3 – Metodologia de investigação 

23 

 

projetar o texto dramático que tínhamos construído para o teatro de fantoches e pedir 

aos alunos que identificassem as principais diferenças visíveis no formato do texto. Os 

alunos referiram a presença de diálogo e, com muita dificuldade e com apoios das 

professoras, as didascálias. Assim, foi possível perceber a relação entre a estrutura da 

narrativa e, de forma geral, a estrutura do texto dramático. Sentimos muita dificuldade 

em orientar esta parte da aula e em gerir os vários comentários que os alunos iam 

tecendo.  

 

3.2.2.3. Terceira sessão 

Na terceira sessão, voltamos à exploração do texto narrativo.  

Os alunos começaram por ler silenciosamente o texto O guardador de porcos, um 

conto de Hans Christian Andersen (cf. Anexo 2). De seguida, apresentaram as 

palavras/expressões desconhecidas e discutiram o seu significado.  

Posteriormente, após o reconto da narrativa feito oralmente por um aluno, ajudado 

pelos colegas quando necessário, refletimos sobre a configuração da estrutura narrativa 

do conto em análise. 

Na segunda fase da sessão, pensando na adaptação para texto dramático, 

procedemos à divisão do conto em várias partes, de modo a identificar possíveis cenas (cf. 

Anexo 2). Aproveitando o entusiasmo dos alunos e os comentários que pontuaram a sua 

participação na atividade, acabámos também por associar cada parte analisada à 

respetiva categoria da estrutura do texto dramático (exposição, peripécias e desenlace). 

Para finalizar, dividimos os alunos em grupos. Cada um ficou com uma parte do 

conto anteriormente identificada e procedeu à planificação da respetiva cena do texto 

dramático com o auxílio de um esquema de planificação, que lhes apresentámos 

previamente (cf. Anexo 2).  

Este trabalho em grupo correu muito bem, notando-se que todos os alunos 

participavam ativamente no trabalho dos respetivos grupos.  

É de referir que a folha de planificação poderia ter incluído mais uma coluna, em 

que os alunos registariam tópicos relativos ao que iria acontecer em cada ato e cena. Esta 

nova coluna teria facilitado o processo de planificação do texto dramático, tornando-o 
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menos abstrato. Como não tinham essa opção, a maioria dos grupos acabou por escrever 

breves tópicos na primeira coluna junto da identificação dos atos e das cenas. 

 

3.2.2.4. Quarta sessão 

A penúltima sessão foi dedicada à textualização do texto dramático.  

Para começar, cada grupo fez uma breve apresentação do plano que tinha 

elaborado para a parte do texto que lhe tinha sido atribuída e os restantes analisaram-no 

e comentaram-no, apresentando sugestões para a sua reformulação e melhoria. Coube-

nos a função de supervisionar esta atividade. 

 A apresentação da respetiva planificação feita por cada grupo e os comentários 

críticos e pertinentes dos restantes grupos revelaram atenção e compreensão do texto 

em análise.  

Subsequentemente, cada grupo reescreveu o a sua planificação do texto e redigiu o 

texto da sua cena com base nela. Os alunos realizaram esta atividade com muito 

entusiasmo e empenho, solicitando pontualmente o nosso auxílio. 

 

3.2.2.5. Quinta sessão 

Na última sessão, procedemos à revisão e reescrita do texto dramático escrito pelos 

alunos.  

Deste modo, começamos por projetar o texto dramático coletivo no quadro 

interativo e, em grande grupo e sob a nossa orientação, os alunos fizeram a sua leitura 

crítica tendo em conta a estrutura do texto dramático e as várias dimensões da escrita. Ao 

longo da análise, os grupos foram tomando notas sobre as correções feitas à sua parte do 

texto. 

De seguida, cada grupo corrigiu a sua parte do texto dramático, tendo em conta as 

notas decorrentes da sua análise. 

Por fim, procedeu-se à atribuição de uma personagem a cada aluno e iniciaram-se 

os ensaios para a dramatização do texto escrito pela turma.  
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Capítulo 4 – Análise dos dados e interpretação dos resultados 

Vamos agora apresentar os dados recolhidos e analisados e interpretar os 

resultados obtidos.   

Ao longo das cinco sessões dedicadas à implementação do projeto, recolhemos 

dados relacionados com a estrutura do texto narrativo, a estrutura do texto dramático, as 

relações e diferenças entre o texto narrativo e o texto dramático e também entre este e o 

texto teatral e as principais dificuldades, sentidas pelos alunos, na escrita do texto 

dramático.  

 

4.1. Estrutura de textos 

 

4.1.1. Narrativa 

Procurámos identificar o conhecimento dos alunos relativos à estrutura da narrativa 

e à sua compreensão.   

No Quadro 1, apresentamos os resultados da análise dos enunciados que estes 

produziram durante o diálogo sobre o texto narrativo explorado na primeira sessão da 

nossa intervenção didática: 

 

Sobre o texto narrativo explorado 

Enunciados dos alunos Certos Errados Observações 

“A personagem principal é só o 
rei.” 

X  Esta informação está correta, de 
acordo com o texto analisado. 

“As personagens secundárias 
são todas as outras.” 

X   

“A ação passa-se no reino.” X  Esta informação está correta, de 
acordo com o texto analisado. 

“Chamamos o espaço ao local 
onde se passa a ação.”  

X   

“A ação passa-se há muitos 
anos, há três dias. É o tempo.“ 

 X No texto analisado não há 
nenhuma referência especifica ao 
tempo. 

“O problema desta história era 
que os tecelões estavam a 
enganar o rei, os tecelões não 
eram tecelões.” 

X  Esta informação está correta, de 
acordo com o texto analisado. 

“As peripécias é que o rei foi 
enganado, porque o ministro 
mentiu para que não 
soubessem que ele era idiota.” 

X  Não é totalmente verdade, pois 
existem mais peripécias. 

“E os emissários pensaram que 
eram idiotas e também o rei 

X  Esta informação está correta, de 
acordo com o texto analisado. 
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passou vergonha.” Pode ser considerada uma 
peripécia.  

“O desenlace é quando a 
criança disse a verdade” 

X  Esta informação está correta, de 
acordo com o texto analisado. 

“A situação final é quando o rei 
passou uma vergonha porque 
todo o mundo gozou com ele.” 

X  Esta informação está correta, de 
acordo com o texto analisado. 

Quadro 1 – Afirmações dos alunos relativas à narrativa explorada (1ª sessão) 
 

No Quadro 2, apresentamos a análise dos enunciados produzidos pelos alunos 

durante o diálogo sobre a estrutura da narrativa levado a cabo na mesma sessão (focado 

na narrativa explorada e na atividade de ordenação das categorias que fazem parte da 

respetiva estrutura):  

 

Sobre a estrutura da narrativa 

Enunciados dos alunos Certos Errados Observações 

“A estrutura da narrativa é um 
texto com descrições.” 

 X As descrições são apenas uma 
característica do texto narrativo. 

“A estrutura da narrativa é 
princípio, meio e fim.” 

X  Podemos considerar esta resposta 
como correta, pois é assim que a 
estrutura da narrativa é 
apresentada nos programas e nos 
manuais. 

“A ordem da estrutura da 
narrativa é: Situação inicial, 
acontecimento desencadeador, 
desenlace, peripécias, situação 
final e moral.” 

 X  

“A ordem da estrutura da 
narrativa é: situação inicial, 
acontecimentos, peripécias, 
desenlace, situação final e 
moral.” 

X   

“Eu acho que o acontecimento 
desencadeador é a mesma coisa 
que as peripécias. Deviam estar 
juntos.” 

 X Esta afirmação está errada, pois o 
acontecimento desencadeador é 
uma parte da estrutura da 
narrativa e as peripécias são outra 
parte. 

“Na situação inicial, devem estar 
o tempo, espaço e as 
personagens.” 

X  De facto, na situação inicial deve-se 
fazer uma referência ao tempo, ao 
espaço e às personagens da ação. 

“A situação inicial é uma 
introdução.” 

X  Podemos considerar esta 
afirmação verdadeira, tendo em 
conta que os programas e os 
manuais usam frequentemente 
esse termo.  

“A situação final é mais ou menos 
uma conclusão, temos de dizer 
como acabou os problemas.” 

X  Podemos considerar esta 
afirmação verdadeira, tendo em 
conta que os programas e os 
manuais usam frequentemente 
esse termo. 
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“Os acontecimentos 
desencadeadores são os 
problemas.” 

X  Ao apresentar o acontecimento 
desencadeador, deverá fazer-se 
alusão ao principal problema da 
ação, que vai dar origem às 
peripécias. 

“As peripécias e o desenlace têm 
de explicar como aconteceu os 
problemas da história.” 

X   

“A moral não aparece sempre nas 
histórias.” 

X  A moral é, na maior parte das 
vezes, subentendida.  

“As peripécias são os problemas 
que acontecem.” 

X   

Quadro 2 – Afirmações dos alunos relativas à estrutura da narrativa (1.ª sessão) 
 

No Quadro 3, apresentamos os resultados da análise do desempenho dos alunos 

nas atividades focadas na estrutura da narrativa: 

 

Categorias da estrutura da 
narrativa 

Enunciados 

Certos Errados 

Nº  % Nº % 

Situação inicial 2 25 0 0 

Acontecimento desencadeador 1 12,5 1 12,5 

Peripécias 1 12,5 0 0 

Desenlace 1 12,5 0 0 

Situação final 1 12,5 0 0 

Moral 1 12,5 0 0 

Total 7 87,5 1 12,5 

Quadro 3 – Desempenho dos alunos em identificação da estrutura da narrativa (1.ª sessão) 
 

A leitura destes quadros permite-nos verificar que os alunos conheciam as 

categorias da estrutura da narrativa: 87,5% dos enunciados estavam de acordo com cada 

categoria da estrutura da narrativa. Apenas se verificou um enunciado errado, fruto de 

uma confusão entre duas categorias:  acontecimento desencadeador e peripécias.   

Durante o diálogo, verificou-se também que os alunos apresentavam dificuldades 

em perceber o desenlace: não identificaram nenhum excerto relacionado com esta 

categoria da estrutura da narrativa e, apesar de um aluno a ter referido, associou-a às 

peripécias. Em contrapartida, identificaram facilmente a situação inicial e a situação final.  

Na terceira sessão, voltámos a analisar a estrutura do texto narrativo, a partir do 

conto que serviu de base à escrita coletiva de um texto dramático.  

No Quadro 4, apresentamos os resultados da análise dos enunciados produzidos 

pelos alunos durante esse diálogo: 
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Aluno Enunciado Certo Errado Observações 

Situação inicial 

D “Quem é? Quando é? E 
onde… “ 

 X 
O aluno só refere a informação que 
a situação inicial deve conter. 

R ““Era uma vez” até… “ 

X  

Podemos considerar correto, pois a 
aluna consegue identificar qual a 
parte do conto que corresponde à 
situação inicial. 

D “O príncipe era pobre e 
queria casar várias vezes… 
“ 

 X 
É verdade que o príncipe vivia num 
reino pobre, mas não é referido que 
ele quisesse casar mais que uma vez. 

Acontecimento desencadeador 

O “É um problema... “  
X 

O aluno diz que o acontecimento 
desencadeador é um problema, mas 
não o identifica. 

F “Não quis casar. “ 

X  

A oferta da rosa e do rouxinol 
representam simbolicamente o 
pedido de casamento, e a princesa 
recusou os presentes. 

H “Não gostou dos 
presentes. “ 

X 

 A princesa realmente não gostou 
dos presentes que o príncipe lhe 
enviou e este teve de arranjar uma 
alternativa para a conquistar. 

T “A princesa não quis casar 
por causa dos presentes. “ 

X 

 
 

A oferta da rosa e do rouxinol 
representam simbolicamente o 
pedido de casamento, e a princesa 
recusou os presentes. 

Peripécias 

N “Mascarou-se e perguntou 
ao rei se tinha trabalho 
para ele. “ 

X 
  

D “Fez aquela panela… “ X   

M “Teve de lhe dar 10 beijos. 
“ 

X 
  

T “A panela dava para sentir 
o cheiro da comida e 
custava 100 beijos. “ 

X 
  

Q “O pai dela chegou e deu 
uma sapatada aos dois. “ 
“Depois vem o desenlace. 
“ 

X   

Desenlace 

R “No desenlace foram 
expulsos. “ 

X   

T “O príncipe esteve a ralhar 
com a princesa. “  
“E a seguir vem a moral… 
“ 

X   

Moral 

C “A moral é para explicar o 
que aconteceu.” 

 X  

R “Não, é o que nós 
aprendemos com essa 

X   



 
 
 

Capítulo 4 – Análise dos dados e interpretação dos resultados 

30 

 

história.” 

T. “Aprendemos que se deve 
aceitar as coisas que nos 
dão. “ 

X  Nesta narrativa esta afirmação é 
verdadeira e corresponde à moral. 

Quadro 4 – Afirmações dos alunos relativas à estrutura da narrativa explorada (3.ª sessão) 
 

A leitura deste quadro revela que, para além de terem identificado a parte do texto 

que correspondia a cada categoria da estrutura da narrativa, também as ordenaram 

corretamente. 

No Quadro 5, apresentamos os resultados da análise do desempenho dos alunos 

nas atividades focadas na análise da estrutura da narrativa no conto explorado na terceira 

sessão da nossa intervenção didática: 

 

Categorias da estrutura 
da narrativa 

Enunciados 

Certos Errados 

Nº % Nº % 

Situação inicial 1 6 2 12 

Acontecimento 
desencadeador 

4 23 0 0 

Peripécias 5 29 0 0 

Desenlace 2 12 0 0 

Moral 2 12 1 6 

Total 14 82 3 18 

Quadro 5 – Desempenho dos alunos na identificação da estrutura do texto narrativo (3.ª sessão) 
 

No quadro acima, podemos verificar que, na sua grande maioria (82%), os 

enunciados estavam corretamente associados à categoria da estrutura da narrativa a que 

diziam respeito. 

Tendo em conta a informação apresentada no quadro anterior, podemos afirmar 

que a maioria das respostas erradas derivou de dificuldades na interpretação do texto. 

Por exemplo, acerca da situação inicial, um aluno afirmou que “O príncipe era pobre e 

queria casar várias vezes…” 

A categoria que apresentou mais enunciados (e todos corretos) foi as peripécias. 

Em contrapartida, a situação inicial e a moral foram as categorias menos discutidas. 
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4.1.2. Comparação da estrutura do texto narrativo e do texto dramático 

No Quadro 6, apresentamos os resultados da análise dos enunciados produzidos 

pelos alunos durante o diálogo centrado na comparação da estrutura do texto narrativo e 

do texto dramático: 

 

Sobre a estrutura do texto narrativo e do texto dramático 

Enunciados dos alunos Certos Errados Observações 

“As personagens dos dois textos não são as 
mesmas.” 

X  Esta informação está 
correta, de acordo com os 
textos analisado. 

“As personagens da narrativa são os dois 
tecelões, rei, ministro, menina, pai da 
menina, povo, funcionário de confiança e 
emissários.” 

X  Esta informação está 
correta, de acordo com o 
texto analisado. 

“As personagens do teatro são: o Rei, 
ministro, um tecelão, menina, pai, povo ou 
vozes do povo” 

X  Esta informação está 
correta, de acordo com o 
teatro apresentado. 

“Não vimos o povo, mas vimos duas 
pessoas do povo (menina e pai).” 

X  Esta informação está 
correta, de acordo com o 
teatro apresentado. 

“Na narrativa não diz os dias ao certo.” X  Esta informação está 
correta, de acordo com o 
texto analisado. 

“Parece vários dias porque diz: um dia, 
trabalhar a altas horas da noite, no dia do 
cortejo, …” 

X  Esta informação está 
correta, de acordo com o 
texto analisado. 

“No teatro, são duas noites e três dias. Nós 
vimos quando apareciam os cartões com a 
lua ou o sol.” 

X  Esta informação 
corresponde ao teatro 
apresentado. 

“É possível transformar o texto narrativo 
em dramático.” 

X   

“O texto narrativo não tem parágrafos, ato 
e cena, diálogo.” 

 X  

“O texto dramático tem mais diálogos.” X   

Quadro 6 – Afirmações dos alunos relativas à comparação da estrutura da narrativa  
e do texto dramático (2.ª sessão) 

 

Ao analisar o presente quadro, é visível que apenas um enunciado – relativo à 

estrutura do texto narrativo – estava errado. Por conseguinte, concluímos que os alunos 

não tiveram dificuldade em comparar as estruturas destes dois tipos de textos. 

 

4.1.3. Texto dramático 

No Quadro 7, apresentamos os resultados da análise dos enunciados produzidos 

pelos alunos durante o diálogo sobre a estrutura do texto dramático explorado na 

segunda sessão da nossa intervenção didática: 



 
 
 

Capítulo 4 – Análise dos dados e interpretação dos resultados 

32 

 

Sobre a estrutura do texto dramático 

Enunciados dos alunos Certos Errados Observações 

“Um texto dramático é um texto 
triste, com problemas.“ 
 

 X Nem sempre o texto dramático é triste. 
O aluno fez uma associação a um uso 
corrente das palavras drama e 
dramático. 

“Um texto dramático é um texto 
com problemas.” 

 X Um texto dramático não se baseia só em 
problemas. 

“É um texto onde as personagens 
vão falando e as personagens são 
muitas.” 

X  Poderemos considerar esta afirmação 
verdadeira, apesar de existirem textos 
dramáticos apenas com uma ou duas 
personagens. 

“Um ato é uma ação, um gesto.”   X No que diz respeito ao texto dramático, 
esta afirmação não está correta. 

“Um ato é como se fossem 
capítulos.” 

X  Penso que podermos considerar esta 
afirmação como correta. 

“Um ato é quando mudamos de 
capítulo, mudamos de cenário.” 

X  Penso que podermos considerar esta 
afirmação como correta. 

“Ou quando se muda de lugar, 
muda-se de ato.” 

X   

“Uma cena é quando sai ou entra 
alguém.” (através da análise do 
texto) 

X   

“As didascálias dizem o que temos 
de fazer.”  

X   

“As didascálias é um texto 
secundário.” 

X   

“O principal são as falas ou os 
monólogos.” 

X   

“A cena é quando mudamos de 
personagens.” 

X   

“E de espaço é ato.” X   

“As didascálias é para as pessoas 
fazerem só os gestos.” 

 X Nem sempre. Por vezes, apenas indicam 
que elementos têm de estar presentes 
nos cenários, que personagens entram 
ou cenas, a sua entoação, etc. 

“O texto teatral não é bem o 
teatro.” 

X   

“O texto teatral é o diálogo. “ X   

“O texto teatral são diálogos entre 
pessoas." 

 X Também, mas não se baseia apenas no 
diálogo. 

“O texto teatral não tem 
didascálias.” 

 X No texto dramático, não se leem as 
didascálias, mas interpretam-se. 

“O texto dramático é só quando 
estamos a ensaiar, para ler.” 

 X O texto dramático é usado nos ensaios, 
mas não só. 

“O texto dramático é a preparação 
para o teatro.” 

X   

“O texto dramático é só para ler.” X   

“Fazemos o texto dramático no 
texto teatral.” 

X   

“O texto dramático aparece 
primeiro e depois aparece o teatral, 
quando dramatizamos.” 

X   

Quadro 7 – Afirmações dos alunos relativas à estrutura do texto dramático (2.ª sessão) 
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No Quadro 8, apresentamos os resultados da análise dos enunciados produzidos 

pelos alunos durante o diálogo sobre as categorias da estrutura externa1 do texto 

dramático que teve lugar na segunda sessão da nossa intervenção didática: 

 

Categorias da estrutura do 
texto dramático 

Enunciados dos alunos 

Certos Errados 

Estrutura 
externa 

Divisão em  

• - Atos 

• - Cenas 

“Um ato é uma ação, um gesto.” 
“Um ato é como se fossem 
capítulos.” 
“Um ato é quando mudamos de 
capítulo, mudamos de cenário.” 
“Uma cena é quando sai ou entra 
alguém” 
“A cena é quando mudamos de 
personagens.” 
“E de espaço é ato.” 

 

Didascálias “As didascálias dizem o que temos de 
fazer.”  
“As didascálias é um texto 
secundário.” 

“As didascálias é para as 
pessoas fazerem só os 
gestos.” 

Existência de  

• - Diálogo 

• - Monólogo 

• - Apartes 

“É um texto onde as personagens 
vão falando e as personagens são 
muitas.”  
“O principal são as falas ou os 
monólogos.” 

 

Quadro 8 – Afirmações dos alunos relativas às categorias da estrutura externa do texto dramático  
(2.ª sessão) 

 

É visível que os alunos conseguiram claramente distinguir ato e cena, bem como 

definir as suas principais caraterísticas.  

Também identificaram sem dificuldade a presença de diálogos e monólogos no 

texto dramático. Contudo, nenhum aluno fez referência aos apartes. 

Em relação às didascálias, afirmaram que era um tipo de texto secundário do texto 

dramático e fizeram referência à sua função. Contudo, um aluno apresentou um 

enunciado que não podemos considerar de todo certo, pois as didascálias não servem 

apenas para indicar os gestos que as personagens têm de fazer. 

No Quadro 9, apresentamos os resultados da análise do desempenho dos alunos 

nas atividades relativas à estrutura externa do texto dramático: 

 

 

                                                           
1 Para estudar a estrutura interna do texto dramático, foram apresentadas as três categorias e foi solicitado 
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Categorias da estrutura do texto dramático 

Enunciados 

Certos Errados 

Nº  % Nº % 

Estrutura externa 

Divisão em  

• Atos 

• Cenas 

6 55 0 0 

Didascálias  2 18 1 9 

Existência de  

• Diálogo 

• Monólogo 

• Apartes 

2 18 0 0 

Total  10 91 1 9 

Quadro 9 – Desempenho dos alunos em identificação da estrutura externa do texto dramático 
 (2.ª sessão) 

 

O quadro diz-nos que: 

- A grande maioria dos enunciados (91%) se referia corretamente à estrutura 

externa do texto dramático; 

- A maioria dos enunciados (55%) dizia respeito à divisão do texto em atos e cenas e 

também estavam corretos; 

- Apenas se verificou uma resposta errada, que dizia respeito às didascálias. 

 

4.1.4. Texto dramático e texto teatral 

Também recolhemos enunciados dos alunos relativos à comparação entre o texto 

dramático e o texto teatral. 

No Quadro 10, apresentamos os resultados da análise dos enunciados produzidos 

pelos alunos durante esse diálogo: 

 

Enunciados dos alunos Certos Errados 

Texto dramático 

“É um texto onde as personagens 
vão falando e as personagens 
são muitas.” 
 “O texto dramático é a 
preparação para o teatro.” 
“O texto dramático é só para 
ler.”  
“O texto dramático aparece 
primeiro e depois aparece o 
teatral, quando dramatizamos.” 

“Um texto dramático é um texto 
triste, com problemas. “ 
“Um texto dramático é um texto 
com problemas.”  
“O texto dramático é só quando 
estamos a ensaiar, para ler.” 

Texto teatral 
“O texto teatral não é bem o 
teatro.” 

“O texto teatral são diálogos entre 
pessoas." 

                                                                                                                                                                                

aos alunos que as colocassem por ordem. A atividade foi realizada com sucesso.  
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 “Fazemos o texto dramático no 
texto teatral.” 

“O texto teatral não tem 
didascálias.” 

Quadro 10 – Afirmações dos alunos relativas à comparação entre o texto dramático e o texto teatral 
(2.ª sessão) 

 

No Quadro 11, apresentamos os resultados da análise do desempenho dos alunos 

nas atividades focadas na distinção entre texto dramático e texto teatral: 

 

Géneros 

Enunciados 

Certos  Errados 

Nº  % Nº % 

Texto dramático 4 36,4 3 27,2 

Texto teatral 2 18,2 2 18,2 

Total 6 54,6 5 45,4 

Quadro 11 – Desempenho dos alunos em identificação das diferenças  
entre texto dramático e texto teatral (2.ª sessão) 

 

Os valores apresentados no quadro acima permitem-nos verificar que: 

- A maioria dos alunos (54%) produziu enunciados corretos relativos à distinção 

entre texto dramático e texto teatral; 

- Cerca de metade dos alunos (45%) produziu enunciados errados sobre este tema. 

Estes valores tão próximos revelam as dificuldades que sentiram na distinção entre 

texto dramático e texto teatral.  

Realça-se que dois alunos definiram o texto dramático através da etimologia da 

palavra, isto é, associaram o texto dramático unicamente à palavra “dramático”, 

definindo-o como sendo “Um texto dramático é um texto triste, com problemas.” 

 

4.2. Escrita 

Depois de terem analisado o conto de Hans Christian Andersen, tendo em conta o 

seu conteúdo e também a sua estrutura, os alunos avançaram para a última atividade 

proposta no âmbito deste projeto: transformá-lo em texto dramático. 

Para isso, foram divididos em quatro grupos a cada um dos quais foi atribuída uma 

parte do conto, que os seus elementos deveriam planificar, redigir, rever, reescrever e 

melhorar, em interação com a professora estagiária e os colegas. 
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Procuramos recolher dados para analisar o desempenho dos alunos nesta atividade 

complexa e perceber quais as suas dificuldades em cada uma das operações do processo 

de escrita.  

 

4.2.1. Planificação 

No Quadro 12, apresentamos os resultados da análise do desempenho dos grupos 

na planificação do texto dramático tendo em conta os elementos da sua estrutura 

externa: 

 

Categorias da estrutura 
externa do texto 

dramático 

Abordagem 

Certa Errada Total 

Nº  % Nº % Nº % 

Atos/cenas 4 100 0 0 4 100 

Personagens 4 100 0 0 4 100 

Espaço 3 75 1 25 4 100 

Tempo 2 50 2 50 4 100 

Quadro 12 – Desempenho dos alunos na planificação de um texto dramático (3.ª sessão) 
 

Ao analisar o quadro, verificamos que nenhum grupo teve dificuldade na divisão da 

sua parte do conto explorado em atos e cenas e na identificação e caracterização das 

personagens. 

Dois grupos tiveram dificuldades na identificação de aspetos relacionados com o 

tempo. Um registou que todos os atos e cenas planeados se passavam “num dia”, mas, 

após a revisão conjunta, conseguiu identificar corretamente os tempos (manhã e final da 

tarde).  

Um grupo teve dificuldade na identificação dos espaços onde decorreriam os atos. 

Outro grupo apresentou dificuldades na identificação do tempo e do espaço, pois 

identificou vários tempos dentro do mesmo ato: por exemplo, no ato 2, determinou que a 

cena 1 se passava “de manhã” e a cena 2 se passava “de dia”. Para além disso, as três 

cenas do ato 2 passavam-se no mesmo espaço e com uma única personagem. 

Posteriormente, na revisão conjunta, sugeriu-se que esses atos apresentassem uma cena 

única para evitar uma troca constante de cenas. Contudo, na reescrita da planificação, o 

grupo não procedeu a essa troca, preferindo definir apenas um espaço e tempo para esse 

ato. 
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Como afirma Aguiar e Silva (1990), no texto dramático, ao contrário do texto 

narrativo, o tempo e os espaços da ação devem ser condensados, sendo só descritas e 

apresentadas as personagens e os episódios essenciais. Estas planificações provam a 

dificuldade que os grupos apresentavam na distinção das caraterísticas do texto 

dramático e do texto narrativo.   

Para além disso, estas falhas demonstram que a planificação envolve um maior 

esforço cognitivo, pois, normalmente, ela “realiza-se, sobretudo, num plano mental, 

concretizando-se, normalmente, apenas em esquema.” (Carvalho, 1999, p. 63). 

Nos anexos, apresentamos informação relativa ao desempenho dos alunos nesta 

parte da atividade de escrita (cf. Anexo 4). 

 

4.2.2. Textualização 

Como já foi referido, cada um dos quatro grupos também se responsabilizou pela 

redação da parte do texto dramático que tinha planificado. Nos anexos, apresentamos 

informação relativa ao seu desempenho nesta parte da atividade de escrita (cf. Anexo 5). 

No Quadro 13, apresentamos os resultados da análise do desempenho dos grupos 

na redação de um texto dramático feita com o apoio de uma lista de verificação criada 

para o efeito: 

 

Categorias da estrutura do texto dramático 
 

Sim Não Total 

Nº % Nº % Nº  % 

Externa 

O texto foi dividido corretamente em 
atos 

4 100 0 0 4 100 

O texto foi dividido corretamente em 
cenas 

4 100 0 0 4 100 

O texto apresenta: 
- Diálogos, monólogos e apartes 
- Didascálias 

 

4 100 0 0 4 100 

4 100 0 0 4 100 

- O nome da personagem é indicado 
antes das suas falas 

4 100 0 0 4 100 

As didascálias dão informação sobre: 
- A lista de personagens 

 

0 0 4 100 4 100 

- A contextualização da ação 4 100 0 100 4 100 

- Os cenários 0 0 4 100 4 100 

- O guarda-roupa 0 0 4 100 4 100 

- A movimentação das personagens 4 100 0 0 4 100 

- A gesticulação e entoação das 
personagens 

3 75 1 25 4 100 

Interna - O texto respeita e inclui os 4 100 0 0 4 100 
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elementos da exposição 

- O texto respeita e inclui os 
elementos do conflito 

4 100 0 0 4 100 

- O texto respeita e inclui os 
elementos do desenlace 

4 100 0 0 4 100 

Correção na escrita 
Sim Não Total 

Nº % Nº % Nº % 

Aspetos 
globais 

- Foi respeitada a planificação 2 50 2 50 4 100 

- Foi respeitado o conteúdo/ 
informação original 

4 100 0 0 4 100 

- Foram introduzidos novos elementos 
que não deturpam o conteúdo do 
texto original 

3 75 1 25 4 100 

Aspetos 
locais 

- É respeitada a pontuação 4 100 0 0 4 100 

- Verificam-se erros ortográficos 4 100 0 0 4 100 

Quadro 13 – Desempenho dos alunos na redação de um texto dramático (3.ª sessão) 

 

A leitura do quadro acima apresentado revela que, no que diz respeito à estrutura 

externa do texto dramático, todos os grupos: 

- Dividiram corretamente o texto em atos e cenas; 

- Apresentaram o nome das personagens antes das suas falas; 

- Incluíram nos seus textos diálogos, monólogos, apartes e didascálias. 

Mostra-nos igualmente que os alunos tiveram dificuldades no uso das didascálias. 

Assim, todos os grupos as usaram com sucesso para contextualizar a ação e apresentar a 

movimentação das personagens, mas: 

- Nenhum grupo recorreu a elas para apresentar a lista de personagens, os cenários 

e o guarda-roupa; 

- Só três as usaram para apresentar a gesticulação e a entoação das personagens. 

Estas dificuldades não nos surpreenderam, pois, as didascálias foram pouco 

mencionadas e trabalhadas ao longo do projeto. Para além disso, estas estão pouco 

presentes nos programas e metas curriculares para o 1.º CEB, tal como todos os outros 

conteúdos associados ao texto dramático. 

Compreendemos ainda que os alunos se tenham focado apenas na transformação 

do conteúdo do texto narrativo em diálogos. Assim, é compreensível que os alunos 

tenham dificuldade em imaginar os pormenores do texto narrativo no momento da sua 

encenação (texto teatral), ignorando assim a sua presença no texto dramático.  

Para além disso, para encenar o texto dramático, é muito importante a presença de 

didascálias associadas aos cenários, guarda-roupas e à movimentação das personagens.   
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Verificou-se ainda que todos os grupos respeitaram a estrutura interna na 

construção da sua parte do texto dramático. Note-se que, anteriormente e em grande 

grupo, tinham sido analisadas as categorias da estrutura do texto dramático e do texto 

narrativo. Posteriormente, tendo em conta a estrutura interna do texto dramático, 

analisámos e dividimos em várias partes o texto narrativo em estudo. Deste modo, nesta 

fase, cada grupo ficou encarregado de adaptar apenas uma parte do texto narrativo para 

texto dramático. 

Passando agora ao desempenho em escrita, quanto aos aspetos globais, observa-se 

que todos os grupos respeitaram o conteúdo e a informação originais, mas: 

- Só dois respeitaram a planificação previamente feita; 

- Apenas três foram capazes de introduzir novos elementos na sua parte do texto 

sem deturpar o seu sentido original; 

- Um grupo limitou-se a transformar o conteúdo do texto narrativo em diálogos e 

didascálias, não introduzindo novos elementos para intensificar e ilustrar o texto em 

transformação.  

Quanto às falhas na planificação, num grupo, estas baseiam-se na ausência de 

referência dos espaços (só faz referência no primeiro ato). Para além disso, acrescentou 

mais uma cena no último ato, que não estava prevista na planificação. 

Um outro grupo tinha planificado três atos e, para cada ato, várias cenas. Na 

textualização, respeitou os três atos, mas não as cenas. Assim, os atos apresentavam 

cenas únicas. Para além disso, o grupo fez poucas referências aos espaços e nenhumas ao 

tempo. 

No que concerne aos aspetos locais, verificou-se que, de uma forma geral, todos os 

grupos usaram adequadamente os sinais de pontuação, mas, em contrapartida, 

apresentaram erros ortográficos. 

 

4.2.3. Revisão, reescrita e melhoria 

No Quadro 14, apresentamos os resultados da análise do desempenho dos grupos 

na revisão, reescrita e melhoria do texto dramático: 
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Categorias da estrutura do 

texto dramático  

Textualização Melhoria 

Sim % Não % Sim % Não % 

 As didascálias 
dão informação 
sobre: 
- A lista de 
personagens 

 

0 0 4 100 0  4 10
0 

- Os cenários 0 0 4 100 1 25 3 75 

- O guarda-roupa 0 0 4 100 0  4 10
0 

- A gesticulação 
e entoação das 
personagens 

3 75 1 25 4 100 0 0 

Correção na escrita Sim % Não % Sim % Não % 

Aspetos 
globais 

- Foram 
introduzidos 
novos elementos 
que não 
deturpam o 
conteúdo do 
texto original 

3 75 1 25 3 75 1 25 

Aspetos 
locais 

- Verificam-se 
erros 
ortográficos 

4 100 0 0 3 75 1 25 

Quadro 14 – Desempenho dos alunos na textualização e melhoria de um texto dramático (4.ª sessão) 
 

A leitura do quadro acima apresentado revela que, no que diz respeito à estrutura 

externa do texto dramático, na melhoria, continuou a verificar-se a ausência total de 

didascálias a mencionar a lista de personagens, cenários e guarda-roupa, embora as falhas 

relativas ao seu uso para indicar a gesticulação e movimentação das personagens tenham 

sido ultrapassadas. 

No que diz respeito aos aspetos globais da escrita, ainda houve um grupo que não 

conseguiu introduzir novos elementos na sua parte do texto sem deturpar o conteúdo do 

texto original.  

No que concerne aos aspetos locais, no geral, verificámos ligeiras melhorias nos 

erros ortográficos, havendo mesmo um grupo cuja versão final do texto não apresentava 

qualquer erro ortográfico. 

Nos anexos, incluímos a grelha de verificação dos parâmetros relativos à melhoria 

preenchidas (cf. Anexo 6). 
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Capítulo 5 – Conclusões e sugestões 

 

5.1. Conclusões  

Neste último capítulo, procuramos dar resposta à nossa questão da investigação, 

tendo por base a análise dos dados recolhidos e a interpretação dos resultados obtidos: 

Que efeitos terá o conhecimento da estrutura de certos tipos/géneros textuais (texto 

narrativo e texto dramático) no desenvolvimento de competências em escrita 

(composição) de alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico? 

Após a análise dos dados recolhidos durante a nossa intervenção didática e a 

interpretação dos resultados obtidos, podemos afirmar que é possível desenvolver com 

alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico o conhecimento da estrutura do texto narrativo e 

dramático e competências de escrita a partir da transformação de um texto narrativo 

num texto dramático. 

De seguida apresentamos mais pormenorizadamente algumas conclusões do nosso 

estudo. 

 

5.1.1. Relativas à identificação da estrutura de textos narrativos e dramáticos 

Quanto à estrutura da narrativa, constatamos que os alunos tiveram dificuldades 

em identificar algumas categorias – nomeadamente o acontecimento desencadeador – e 

em distinguir as peripécias do desenlace. 

Antes de trabalhar detalhadamente a estrutura do texto dramático, fizemos uma 

comparação entre o texto narrativo e dramático, com a qual foi possível verificar que os 

alunos conseguiam apontar as suas semelhanças e diferenças.  

Quanto à estrutura externa do texto dramático, constatamos que as dificuldades 

dos alunos estavam relacionadas com as didascálias e os apartes, que nem foram 

referidos. 

Apesar de todos os grupos contextualizarem a ação e apresentarem a 

movimentação das personagens através de didascálias, não souberam usá-las para referir 

o guarda-roupa, os cenários e a lista de personagens. Além disso, apenas alguns grupos 

conseguiram recorrer a elas para apresentar a gesticulação das personagens e a 

entoação.  
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5.1.2. Relativas à escrita 

No que concerne à escrita, a interpretação dos dados revela que os grupos 

conseguiram planificar, escrever, rever e melhorar um texto dramático, sem apresentar 

grandes dificuldades e erros graves. 

Mais especificamente, no que diz respeito à planificação, pudemos verificar que a 

maioria dos grupos dividiu corretamente o texto em atos e cenas e associou a cada cena o 

respetivo espaço, tempo e personagens. Apenas um grupo revelou dificuldades em dividir 

o espaço pelos respetivos atos e cenas.  

Em relação à textualização, verificou-se que todos os grupos respeitaram a 

planificação previamente delineada e a estrutura externa e interna do texto dramático. 

Os problemas detetados diziam respeito às didascálias e ao seu uso para a 

contextualização da ação e apresentação dos cenários e do guarda-roupa e, em alguns 

casos, da gesticulação e entoação das personagens. No que diz respeito à escrita, na 

grande maioria, os grupos respeitaram os aspetos globais do texto, embora tivessem tido 

dificuldade em introduzir novos elementos que não deturpassem o seu sentido global. 

Quanto aos aspetos locais, todos os textos produzidos apresentavam erros ortográficos. 

Da revisão feita, resultaram alterações, destacando-se as melhorias ao nível das 

didascálias e dos erros ortográficos. 

Em suma, pudemos verificar que os alunos tinham atingido os objetivos propostos. 

 

5.2. Sugestões 

No término deste percurso, ao refletir sobre a implementação das sessões, a análise 

dos dados recolhidos e a interpretação dos resultados obtidos e tendo em conta as 

conclusões deste estudo, parece-nos pertinente apresentar algumas sugestões para 

futuras intervenções didáticas relacionadas com a temática que decidimos abordar. 

Começamos por destacar o papel primordial desempenhado pelos professores 

nestes projetos de intervenção. Segundo o Perfil Geral de Desempenho Profissional do 

Educador de Infância e dos Professores dos Ensinos Básicos e Secundários (DL n.º 

240/2001), o professor “coopera na construção e avaliação do projeto curricular da escola 

e concebe e gere, em colaboração com outros professores e em articulação com o 

conselho de docentes, o projeto curricular da sua turma.”  
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Para além disso, o professor desempenha o papel de mediador: deve conceber e 

planificar atividades a propor aos alunos, orientar a sua realização e ter a capacidade de 

as adaptar às dúvidas, dificuldades e interesses que os alunos vão manifestando ao longo 

do processo. 

 

5.2.1. Relativas à identificação da estrutura de textos narrativos e dramáticos 

Como foi referido anteriormente, um dos objetivos deste projeto dizia respeito à 

aquisição de conhecimentos sobre a estrutura do texto narrativo e do texto dramático 

por parte dos alunos.  

Esta experiência que vivemos revelou-nos que é preciso desenvolver um trabalho-

projeto em torno da temática abordada, ao invés de implementar atividades separadas e 

sem conexão. E, paralelamente, é importante dar aos alunos a oportunidade de 

expressarem as suas ideias prévias e, no fim, de apresentarem as suas dúvidas, além de 

porem em prática o que aprenderam. 

Especificamente, em relação ao texto narrativo, tendo em conta os conhecimentos 

básicos que os alunos já possuíam sobre a sua estrutura e o facto de estarem mais 

familiarizados com este tipo de texto, parece-nos pertinente optar pelo modelo de 

estrutura mais complexo, que comporta seis categorias: situação inicial, acontecimento 

desencadeador, peripécias, desenlace, situação final e moral.  

Uma atividade que despertou o interesse dos alunos foi a apresentação do conto 

O Rei vai nu em teatro de fantoches, que, ao mesmo tempo, constituiu um bom ponto 

de partida para abordarmos as estruturas do texto narrativo e dramático e, também, 

para distinguirmos texto dramático de texto teatral. 

No decurso das atividades de identificação das estruturas dos dois tipos de textos 

em questão, verificámos que, por vezes, a escassez de vocabulário dos alunos dificultava 

a sua compreensão do texto, o que acabava por afetar a identificação das várias 

categorias que fazem parte delas. Nesta fase, poderiam ser desenvolvidas mais 

atividades de compreensão do texto lido, apostando em atividades lúdicas e didáticas 

que fossem além do diálogo entre o professor e os alunos. 
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Concluímos sugerindo que a estrutura dos textos seja trabalhada repetidamente, 

variando as estratégias e as atividades desenvolvidas e potenciando ao máximo a 

motivação dos alunos e os seus conhecimentos sobre a temática.  

 

5.2.2. Relativas à escrita 

Com as atividades desenvolvidas neste projeto, conseguimos, também, desenvolver 

competências de escrita, através da exploração de textos narrativos e dramáticos.  

Assim, no seguimento das atividades anteriormente realizadas e com o intuito de 

conciliar as aprendizagens alcançadas, procurámos que os alunos desenvolvessem a 

produção escrita, mais concretamente de textos dramáticos.  

Contudo, não nos limitámos à produção do texto. Pareceu-nos também importante 

desenvolver a planificação, a revisão e a melhoria dos textos.  

Ao longo das atividades direcionadas para a escrita, os alunos mostraram-se muito 

entusiasmados e foram sempre muito participativos. Motivou-os muito a promessa de, 

mais tarde, poderem dramatizar o texto que iriam construir.  

Teria sido também interessante os alunos terem desenvolvido outra atividade, 

criando de raiz um texto narrativo e transformando-o posteriormente em texto dramático 

e teatral, com as devidas fases de planificação, redação, revisão e melhoria. Deste modo, 

teriam tido, uma vez mais, a possibilidade de praticar a escrita e aplicar os conhecimentos 

adquiridos.  

 

5.3. Reflexão final 

A concretização deste projeto revelou-se um percurso muito enriquecedor, tanto ao 

nível pessoal como profissional. O planeamento e a realização das atividades incluídas na 

intervenção didática, os contratempos que tivemos de enfrentar e a análise dos dados 

recolhidos e interpretação dos resultados obtidos permitiram-nos fazer muitas 

aprendizagens e desenvolver competências essenciais para o exercício da profissão que 

escolhemos. 

O êxito deste projeto teve como base a forte aceitação desta temática, pois era 

uma área de interesse comum à maioria dos alunos, dado a turma já ter participado em 
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vários projetos do Agrupamento de Escola de Aveiro relacionados com o teatro e a 

Expressão Dramática e se interessar bastante pela escrita.  

Além disso, o facto de termos desenvolvido um projeto que cruzou duas UC do 

curso e diversas áreas curriculares e exigiu trabalho em equipa envolvendo todos os 

intervenientes no processo permitiu desenvolver a flexibilidade curricular. Segundo o 

Ministério da Educação, esta permite “a gestão do currículo de forma flexível e 

contextualizada, reconhecendo que o exercício efetivo de autonomia em educação só é 

plenamente garantido se o objeto dessa autonomia for o currículo.” (DGE, 2018). Deste 

modo, procuramos sempre planificar tendo em conta a interdisciplinaridade entre as 

diversas áreas curriculares que tínhamos de trabalhar com estes alunos (Português, 

Matemática, Estudo do Meio, Expressão e Educação Plástica, Expressão e Educação 

Dramática e Expressão Físico-Motora), desenvolver um trabalho colaborativo e promover 

a participação e a motivação dos alunos e a implicação nas suas áreas de preferência. 

Logo, era possível garantir um maior aprofundamento dos conhecimentos dos alunos e 

desenvolvimento das suas competências e ensinar era assim a muito mais desafiante e, 

simultaneamente, muito mais enriquecedor e motivador.  

Contudo nem tudo correu bem. A presença de alunos com NEE, a grande 

diversidade cultural, a existência de crianças com diferentes valores morais e culturais e 

com problemas familiares refletiam-se nas relações interpessoais, na motivação e no 

desempenho escolar. Estas crianças também exigiam de nós muito apoio e um trabalho 

interdisciplinar entre os profissionais da escola, que não era visível. No início do semestre, 

fizeram-se ainda sentir os efeitos da nossa inexperiência a lecionar neste nível de ensino, 

sendo que, nas primeiras aulas, nos focávamos muito mais no cumprimento da 

planificação do que nas necessidades dos alunos e não sabíamos bem como ultrapassar 

os imprevistos. Mas, o contacto com esta situação permitiu refletir sobre como agir em 

determinados momentos e compreender que o importante era encontrar estratégias que 

resultassem com os alunos e pusessem termo às suas dúvidas. 

Todos estes fatores foram encarados como desafios a enfrentar e fontes de 

aprendizagem, que, muitas vezes, foram partilhados com outros intervenientes neste 

projeto. Aliás, essa partilha constante foi um fator imprescindível para a nossa 

intervenção, pois o trabalho em equipa foi uma grande motivação e permitiu e 
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maximizou a partilha de novas aprendizagens, estratégias e conhecimentos. Este 

processo de interajuda e de partilha ao longo do tempo foi fulcral para atingir os 

objetivos propostos.  

Finda esta experiência tão enriquecedora, que se refletiu numa constante 

participação ativa, numa permanente melhoria do desempenho pessoal e na valorização 

e no respeito por todos os intervenientes deste projeto, reafirmamos que foram dias de 

constante aprendizagem, marcados por dificuldades rapidamente superadas. Acrescenta-

se ainda que não foram adquiridas todas as competências necessárias para ser 

professora, sendo que muitas só se alcançam com o tempo, com a experiência e com a 

vontade de ser melhor.  

 

5.4. Limitações do estudo 

A realização deste projeto deparou-se desde o início com o problema da escassez 

de tempo, para concretizarmos o que ambicionávamos, o que nos obrigou a fazer opções, 

logo na fase de conceção. Contudo, procurámos planificar atividades concretas e 

passíveis de serem realizadas nas sessões que nos tinham sido destinadas. Mas, apesar da 

planificação cuidada, este constrangimento manteve-se ao longo de todo o processo, pois 

algumas atividades consumiram mais tempo do que o previsto inicialmente, quer devido 

à curiosidade e ao empenho dos alunos, quer por dificuldades que os mesmos 

apresentavam.  

Outra limitação que afetou este estudo prendia-se com o facto de a turma com a 

qual trabalhámos incluir alunos de dois anos de escolaridade (3.º e 4.º ano). Esta 

variedade de idade, ritmos de trabalhos e conteúdos programáticos fez-se sempre 

presente, tanto na planificação, como no desenvolvimento das atividades.  

 

5.5. Sugestões para outros estudos 

Tendo por base este estudo, cremos ser possível dinamizar projetos que 

desenvolvam melhor esta temática. A repetição deste estudo ou a dinamização de um 

similar, com uma amostra mais homogénea (apenas um ano de escolaridade), seria uma 

mais-valia para apostar em atividades mais específicas para o ano de escolaridade em 

questão e, simultaneamente, obter dados mais concretos. 
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A interdisciplinaridade com outras áreas de expressões (expressão musical, motora, 

expressão plástica, etc.) seria, também, uma nova e forte motivação para os alunos 

participantes no projeto. 
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Anexo 1 – Planificações das sessões da intervenção didática 

PLANIFICAÇÃO – 1.ª SESSÃO 
2.ª FEIRA - 09/04/2018 

Turma: 3.º e 4.º anos  

TEMPO/ 
ÁREA 

DOMÍNIOS E METAS DE APRENDIZAGEM ANO / DOMÍNIO / CONTEÚDOS ATIVIDADES / ESTRATÉGIAS RECURSOS 

9h-10h30 
 

Português 
Texto 

narrativo 

3.º ano 
 

Oralidade: 
1. Escutar para aprender e construir 
conhecimentos. 
1. Descobrir pelo contexto o significado de palavras 
desconhecidas. 
2. Identificar informação essencial. 
3. Pedir esclarecimentos acerca do que ouviu. 
2. Produzir um discurso oral com correção. 
1. Usar a palavra com um tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado. 
3. Produzir discursos com diferentes finalidades, 
tendo em conta a situação e o interlocutor. 
2. Recontar, contar e descrever. 
 

Leitura e Escrita: 
6. Ler textos diversos. 
1. Ler pequenos textos narrativos 
7. Apropriar‐se de novos vocábulos. 
1. Reconhecer o significado de novas palavras, 
relativas a temas do quotidiano, áreas do interesse 
dos alunos e conhecimento do mundo (…) 
 
 

3.º ano 
 

Oralidade: 
Compreensão e expressão 
Tom de voz, articulação, ritmo 
Produção de discurso oral 
Expressão orientada: reconto (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leitura e Escrita: 
Compreensão de texto 
Textos de características: 
narrativas 
Vocabulário: alargamento 
temático 
Sentidos do texto: tema, assunto; 
informação essencial; antecipação 
de conteúdos; intenções e 

Exploração de um texto narrativo O rei vai 
nu 
- Apresentação do conto em teatro de 
fantoches (feita pelas 2 professoras 
estagiárias) (cf. Anexo 2a) 
- Reconto da narrativa feito por um aluno, 
ajudado pelos colegas 
- Distribuição do texto narrativo e leitura 
silenciosa e individual (cf. Anexo 2b) 
- Em grande grupo: 

• Identificação das 
palavras/expressões desconhecidas 
e discussão do seu significado com 
consulta do dicionário (em caso de 
necessidade) 

• Classificação morfológica das 
palavras/expressões e registo no 
quadro e nos respetivos cadernos 

 

Material 
para 
realização da 
dramatização 
(Anexo 2a) 
Máquina de 
filmar 
Texto 
narrativo O 
Rei vai nu 
(Anexo 2b) 
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8. Organizar os conhecimentos do texto. 
2. Identificar o tema ou o assunto do texto, assim 
como os eventuais subtemas. 
4. Referir, em poucas palavras, o essencial do texto. 
10. Monitorizar a compreensão. 
1. Sublinhar as palavras desconhecidas, inferir o 
significado a partir de dados contextuais e 
confirmá‐lo no dicionário. 
 

Educação Literária: 
21. Ler e ouvir ler textos literários.  
1. Ler e ouvir ler obras de literatura para a infância 
e textos da tradição popular. 
2. Praticar a leitura silenciosa. 
22. Compreender o essencial dos textos escutados 
e lidos. 
5. Recontar textos lidos. 
23. Ler para apreciar textos literários. 
1. Ler e ouvir ler textos da tradição popular. 
 

Gramática: 
27. Conhecer propriedades das palavras. 
1. Identificar nomes próprios e comuns. 
3. Identificar pronomes pessoais (forma tónica). 
4. Identificar os determinantes demonstrativos e 
possessivos. 

emoções das personagens e sua 
relação com finalidades da ação 
 
 
 
 
 
 
 

Educação Literária: 
Leitura e audição 
Obras textos da tradição popular 
Formas de leitura: silenciosa (…) 
Compreensão de texto 
Reconto;  
Expressão de sentimentos, ideias e 
pontos de vista. 
 
 
 

Gramática: 
Classes de palavras 
Nome próprio e nome comum 
Pronome pessoal (forma tónica) 
Determinante demonstrativo; 
determinante possessivo 

4.º ano 
 

Oralidade: 
1. Escutar para aprender e construir 
conhecimentos.  
1. Distinguir informação essencial de acessória.  

4.º ano 
 

Oralidade: 
Interação discursiva  
Princípio de cortesia; princípio de 
cooperação Informação, 
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2. Identificar informação implícita. 
4. Identificar ideias‐chave de um texto ouvido.  
3. Produzir um discurso oral com correção.  
1. Usar a palavra de forma audível, com boa 
articulação, entoação e ritmo adequados, e olhando 
o interlocutor. 
 

Leitura e Escrita: 
7. Ler textos diversos. 
1. Ler textos narrativos, … 
8. Apropriar‐se de novos vocábulos.  
1. Reconhecer o significado de novas palavras, 
relativas a temas do quotidiano, áreas do interesse 
dos alunos e conhecimento do mundo (…) 
9. Organizar os conhecimentos do texto.  
2. Identificar o tema e o assunto do texto e 
distinguir os subtemas, relacionando‐os, de modo a 
mostrar que compreendeu a organização interna 
das informações.  
 

Educação Literária 
23. Ler e ouvir ler textos literários.  
1. Ler e ouvir ler obras de literatura para a infância 
e textos da tradição popular.  
24. Compreender o essencial dos textos escutados 
e lidos.   
6. Recontar histórias lidas, distinguindo introdução, 
desenvolvimento e conclusão.  
25. Ler para apreciar textos literários.  
1. Ler e ouvir ler obras de literatura para a infância 
e textos da tradição popular.  
 

explicação; pergunta  
Produção de discurso oral  
Expressão orientada: informação 
pertinente; resumo de ideias 
 

Leitura e Escrita: 
Compreensão de texto  
Texto de características narrativas 
Vocabulário: alargamento 
temático  
Sentidos do texto: tema, subtema 
e assunto; sínteses parciais 

 
 
 
 
 

 
 

Educação Literária: 
Leitura e audição  
Obras de literatura para a infância, 
textos da tradição popular 
Leitura expressiva: individual; em 
grupo; em coro  
Compreensão de texto  
Personagens principais; 
coordenadas de tempo e de lugar  
Reconto (estrutura e ponto de 
vista da personagem) 

 
Gramática: 
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Gramática: 
29. Reconhecer classes de palavras. 
1. Integrar as palavras nas classes a que pertencem: 
a) nome: próprio, comum e comum coletivo; 
e) determinante: artigo (definido e indefinido), 
demonstrativo e possessivo; 
f) pronome: pessoal (forma tónica e forma átona), 
demonstrativo e possessivo; 

Classes de palavras 
Nome comum coletivo 
Pronome pessoal;  
pronome 
demonstrativo e pronome 
possessivo 
 

 
 

11h-12h30 
 

Português 
Texto 

narrativo 

3.º ano 
 

Oralidade: 
1. Escutar para aprender e construir 
conhecimentos. 
2. Identificar informação essencial.  
3. Pedir esclarecimentos acerca do que ouviu. 
2. Produzir um discurso oral com correção. 
1. Usar a palavra com um tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado. 
3. Produzir discursos com diferentes finalidades, 
tendo em conta a situação e o interlocutor. 
2. Recontar, contar e descrever. 
6. Desempenhar papéis específicos em atividades 
de expressão orientada, respeitando o tema, 
retomando o assunto e justificando opiniões. 

3.º ano 
 

Oralidade: 
Compreensão e expressão 
Tom de voz, articulação, ritmo 
Produção de discurso oral 
Expressão orientada: descrição;  
 
 
 

Exploração da estrutura da narrativa 
- Diálogo orientado sobre a estrutura da 
narrativa a partir do texto do conto: 

• A professora estagiária formula 
perguntas depois de fazer o resumo 

✓ Quem participa na ação deste 
conto? 

✓ Como chamamos a esses elementos 
da narrativa? [Personagens: 
principal, secundárias] 

✓ Onde se passa a ação do conto? 
✓ Como chamamos a esse elemento 

da narrativa? [Espaço] 
✓ Como chamamos às partes do texto 

em que as personagens falam? 
[Diálogo – entre duas ou mais 
personagens; monólogo – quando 
uma personagem fala para si 
mesma] 

✓ Que partes podemos distinguir na 
ação deste conto?  

✓ Como podemos chamar a cada uma 
delas, tendo em conta a função que 
desempenha na narrativa? 

Estrutura 
cartaz (anexo 
2c) 

4.º ano 
 

Oralidade: 
1. Escutar para aprender e construir 
conhecimentos.  
1. Distinguir informação essencial de acessória.  
2. Identificar informação implícita. 
 

4.º ano 
 

Oralidade: 
Interação discursiva  
Princípio de cortesia; princípio de 
cooperação Informação, 
explicação; pergunta  
Produção de discurso oral  
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3. Produzir um discurso oral com correção.  
1. Usar a palavra de forma audível, com boa 
articulação, entoação e ritmo adequados, e olhando 
o interlocutor. 

Expressão orientada: simulação e 
dramatização; informação 
pertinente; resumo de ideias 

- Registo das ideias principais no quadro e 
nos cadernos 
- Elaboração de um cartaz sobre a estrutura 
da narrativa, em grande grupo (cf. anexo 2c)  

 

 

 
PLANIFICAÇÃO – 2.ª SESSÃO 

3.ª FEIRA - 10/04/2018 
 Turma: 3.º e 4.º anos 

11h-12h30 
 

Português 

Oralidade: 
1. Escutar para aprender e construir 
conhecimentos. 
1. Descobrir pelo contexto o significado de palavras 
desconhecidas. 
2. Identificar informação essencial. 
3. Pedir esclarecimentos acerca do que ouviu. 
2. Produzir um discurso oral com correção. 
1. Usar a palavra com um tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado.  

Oralidade: 
Interação discursiva 
Princípio de cortesia 
Pedido de esclarecimento; 
informação, explicação 
Compreensão e expressão 
Tom de voz, articulação, ritmo 
Vocabulário: alargamento, 
adequação, variedade 
Informação essencial 

Jogo sobre o teatro e o texto dramático 
- Organizar quatro equipas 
- Explicação das regras do jogo: 

• Um membro de cada equipa tira 
uma palavra de um saco e lê-a em 
voz alta 

• A equipa decide se pertence ou não 
ao universo do teatro e justifica 

• As professoras e os restantes alunos 
sancionam a resposta 

- Realização do jogo utilizando o material 
fornecido (cf. Anexo 2d) 

Kit para o 
jogo (Anexo 
2d) 

4.º ano 
 

Oralidade: 
1. Escutar para aprender e construir 
conhecimentos. 
1. Distinguir informação essencial de acessória. 
2. Identificar informação implícita. 
3. Produzir um discurso oral com correção. 
1. Usar a palavra de forma audível, com boa 
articulação, entoação e ritmo adequados, e 
olhando o interlocutor. 

4.º ano 
 

Oralidade: 
Interação discursiva 
Princípio de cortesia; princípio de 
cooperação 
Informação, explicação; pergunta 
Compreensão e expressão 
Vocabulário: variedade e precisão 
Informação: essencial e acessória; 
implícita  

14h-15h30 3.º ano 3.º ano Exploração do conceito de texto dramático Vídeo 
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Português 

Texto 
dramático 

 
Oralidade: 

1. Escutar para aprender e construir 
conhecimentos. 
2. Identificar informação essencial.  
3. Pedir esclarecimentos acerca do que ouviu. 
 
2. Produzir um discurso oral com correção. 
1. Usar a palavra com um tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado. 
 

Leitura e Escrita: 
7. Apropriar‐se de novos vocábulos. 
1. Reconhecer o significado de novas palavras, 
relativas a temas do quotidiano, áreas do interesse 
dos alunos e conhecimento do mundo (…) 
 

 
Oralidade: 

Interação discursiva 
Princípio de cortesia 
Pedido de esclarecimento; 
informação, explicação 
Compreensão e expressão 
Tom de voz, articulação, ritmo 
Vocabulário: alargamento, 
adequação, variedade 
Informação essencial 
 

Leitura e Escrita: 
Compreensão do texto 
Vocabulário: alargamento 
temático 

- Visionamento de um vídeo sobre a 
dramatização da sessão anterior 
- Diálogo orientado por questões 
relacionadas com: 

• A dramatização de um texto 
narrativo 

• A relação entre a estrutura da 
narrativa e a estrutura do texto 
dramático 

• A relação entre texto teatral e texto 
dramático 

- Em grande grupo, elaboração de dois 
cartazes intitulados: 

• A relação entre texto teatral e texto 
dramático 

• A estrutura do texto dramático (cf. 
anexo 2d) 

gravado no 
dia anterior 
Estrutura 
cartazes 
(anexo 2e) 

4.º ano 
 

Oralidade: 
1. Escutar para aprender e construir 
conhecimentos.  
1. Distinguir informação essencial de acessória.  
2. Identificar informação implícita. 
3. Produzir um discurso oral com correção.  
1. Usar a palavra de forma audível, com boa 
articulação, entoação e ritmo adequados, e olhando 
o interlocutor. 

4.º ano 
 

Oralidade: 
Interação discursiva  
Princípio de cortesia; princípio de 
cooperação  
Informação, explicação; pergunta  
Compreensão e expressão 
Informação: essencial e acessória; 
implícita 
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PLANIFICAÇÃO – 3.ª SESSÃO  
2.ª FEIRA - 23/04/2018 

Turma: 3.º e 4.º anos  

TEMPO/ 
ÁREA 

DOMÍNIOS E METAS DE APRENDIZAGEM ANO / DOMÍNIO / CONTEÚDOS ATIVIDADES / ESTRATÉGIAS RECURSOS 

9h-10h30 
 

Português 
Texto 

narrativo 

3.º ano 
 

Oralidade: 
1. Escutar para aprender e construir 
conhecimentos. 
1. Descobrir pelo contexto o significado de 
palavras desconhecidas. 
2. Identificar informação essencial. 
3. Pedir esclarecimentos acerca do que ouviu. 
2. Produzir um discurso oral com correção. 
1. Usar a palavra com um tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado. 
3. Produzir discursos com diferentes finalidades, 
tendo em conta a situação e o interlocutor. 
1. Descobrir pelo contexto o significado de 
palavras desconhecidas. 
2. Recontar, contar e descrever. 
3. Informar, explicar. 

 
Leitura e Escrita: 

6. Ler textos diversos. 
1. Ler pequenos textos narrativos 
7. Apropriar‐se de novos vocábulos. 
1. Reconhecer o significado de novas palavras, 
relativas a temas do quotidiano, áreas do 
interesse dos alunos e conhecimento do mundo 
(…). 

3.º ano 
 

Oralidade: 
Interação discursiva 
Princípio de cortesia 
Pedido de esclarecimento; 
informação, explicação 
Compreensão e expressão 
Tom de voz, articulação, ritmo 
Produção de discurso oral 
Expressão orientada: reconto, 
conto, descrição;  
 
 
 
 
 
 
 

Leitura e Escrita: 
Compreensão de texto 
Textos de características: 
narrativas 
Vocabulário: alargamento 
temático 
Sentidos do texto: tema, assunto; 
informação essencial; antecipação 

Exploração de um texto narrativo: O 
guardador de porcos (um conto de Hans 
Christian Andersen – cf. Anexo 2f) 
- Distribuição do texto aos alunos 
- Leitura silenciosa e identificação das 
palavras/expressões desconhecidas  
- Discussão do seu significado e consulta 
do dicionário (em caso de necessidade) 
- Reconto da narrativa (feito por um 
aluno, ajudado pelos outros) 
- Diálogo sobre o conto lido 
(especialmente focado na estrutura da 
narrativa e orientado por algumas 
questões): 

✓ Quais são as personagens que 
participam na ação deste conto? 

✓ Qual é a personagem principal? 
✓ Como podemos caracterizar 

estas personagens? 
✓ Nesta narrativa há diálogos? 

Onde? 
✓ Onde se passa a ação do conto? 
✓ Durante quanto tempo decorre a 

ação deste conto? 
✓ Que partes podemos distinguir 

na ação deste conto?  
✓ Qual é a parte que revela o 

Andersen, H. 
(2005). O 
guardador de 
porcos. In Hans 
Christian 
Andersen. 
Contos de 
Andersen (pp-
35-42). Lisboa: 
Textos Editores. 
 (Anexo 2f) 
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8. Organizar os conhecimentos do texto. 
2. Identificar o tema ou o assunto do texto, assim 
como os eventuais subtemas. 
4. Referir, em poucas palavras, o essencial do 
texto. 
10. Monitorizar a compreensão. 
1. Sublinhar as palavras desconhecidas, inferir o 
significado a partir de dados contextuais e 
confirmá‐lo no dicionário. 
 

Educação Literária: 
21. Ler e ouvir ler textos literários.  
1. Ler e ouvir ler obras de literatura para a infância 
e textos da tradição popular. 
2. Praticar a leitura silenciosa. 
22. Compreender o essencial dos textos 
escutados e lidos. 
3. Identificar, justificando, as personagens 
principais. 
5. Recontar textos lidos. 
23. Ler para apreciar textos literários.  
1. Ler e ouvir ler textos da tradição popular. 
 

de conteúdos; intenções e 
emoções das personagens e sua 
relação com finalidades da ação 
 
 
 
 
 
 

Educação Literária: 
Leitura e audição 
Obras textos da tradição popular 
Formas de leitura: silenciosa;  
Compreensão de texto 
Personagens principais 
Reconto;  
 

acontecimento desencadeador? 
✓ Qual é a parte que revela as 

peripécias? 
✓ Qual é a parte que corresponde 

ao desenlace? 
✓ E qual é a parte que corresponde 

ao acontecimento final? 
✓ Este conto apresenta uma 

moral? Qual? 
 

4.º ano 
 

Oralidade: 
1. Escutar para aprender e construir 
conhecimentos.  
1. Distinguir informação essencial de acessória.  
2. Identificar informação implícita. 
4. Identificar ideias‐chave de um texto ouvido.  

4.º ano 
 

Oralidade: 
Interação discursiva  
Princípio de cortesia; princípio de 
cooperação Informação, 
explicação; pergunta  
Produção de discurso oral  
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3. Produzir um discurso oral com correção.  
1. Usar a palavra de forma audível, com boa 
articulação, entoação e ritmo adequados, e 
olhando o interlocutor. 
 

Leitura e Escrita: 
7. Ler textos diversos.  
1. Ler textos narrativos (…). 
8. Apropriar‐se de novos vocábulos.  
1. Reconhecer o significado de novas palavras, 
relativas a temas do quotidiano, áreas do 
interesse dos alunos e conhecimento do mundo 
(…). 
9. Organizar os conhecimentos do texto.  
2. Identificar o tema e o assunto do texto e 
distinguir os subtemas, relacionando‐os, de modo 
a mostrar que compreendeu a organização interna 
das informações.  
 

Educação Literária 
23. Ler e ouvir ler textos literários.  
1. Ler e ouvir ler obras de literatura para a infância 
e textos da tradição popular.  
24. Compreender o essencial dos textos 
escutados e lidos.  
3. Identificar, justificando, personagens principais 
e coordenadas de tempo e de lugar.  
4. Delimitar os três grandes momentos da ação: 
situação inicial, desenvolvimento e situação final.   
6. Recontar histórias lidas, distinguindo 
introdução, desenvolvimento e conclusão.  
25. Ler para apreciar textos literários.  

Expressão orientada: informação 
pertinente; resumo de ideias 
 
 
 
 
 

Leitura e Escrita: 
Compreensão de texto  
Texto de características 
narrativas; descrição  
Vocabulário: alargamento 
temático  
Sentidos do texto: tema, subtema 
e assunto; sínteses parciais; 
diferentes interpretações 
 
 
 

 
Educação Literária: 

Leitura e audição  
Obras de literatura para a 
infância, textos da tradição 
popular 
Leitura expressiva: individual; em 
grupo; em coro  
Compreensão de texto  
Personagens principais; 
coordenadas de tempo e de lugar  
Divisão do texto em partes 
Inferências (de agente – ação, de 
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1. Ler e ouvir ler obras de literatura para a infância 
e textos da tradição popular.  

causa – efeito, de problema – 
solução, de lugar e de tempo) 
Reconto (estrutura e ponto de 
vista da personagem);  
 

 
 

11h-12h30 
 

Português 
Texto 

narrativo 

3.º ano 
 

Leitura e escrita: 
14. Planificar a escrita de textos. 
1. Registar ideias relacionadas com o tema, 
organizando‐as. 
15. Redigir corretamente. 
1. Utilizar uma caligrafia legível. 
2. Respeitar as regras de ortografia. 
3. Usar vocabulário adequado. 
 

3.º ano 
 

Leitura e escrita: 
Produção de texto 
Textos de características: 
narrativas; diálogo 
Planificação de texto: 
relacionação e organização de 
ideias e tema 

Criação de um texto dramático: 
planificação 
- Divisão do conto em várias partes: 

• Oralmente e com ajuda da 
professora, os alunos terão de 
dividir o texto narrativo 
analisado em várias partes, de 
forma a identificarem possíveis 
cenas para, posteriormente, 
transformarem e escreverem em 
texto dramático. (cf. anexo 2h) 

- Constituição de grupos de trabalho 
- Distribuição das cenas anteriormente 
identificadas pelos grupos 
- Trabalho de grupo 

• Planificar o texto da respetiva 
cena com o auxílio de um 
esquema de planificação (cf. 
Anexo 2g)  

. 
 
 
 
  

Esquema de 
apoio à 
planificação 
(Anexo 2g) 
Sugestão da 
divisão do conto 
(Anexo2h) 
 

4.º ano 
 

Leitura e escrita: 
17. Escrever textos narrativos 
1. Escrever pequenos textos, integrando os 
elementos quem, quando, onde, o quê, como e 
respeitando uma sequência que contemple: 
apresentação de cenário e das personagens, ação 
e conclusão. 
19. Escrever textos dialogais 
1. Escrever diálogos, contendo a fase de abertura, 
a fase de interação e a fase de fecho, com 
encadeamento lógico. 
15. Planificar a escrita de textos. 
1. Registar ideias relacionadas com o tema, 
organizando-as e hierarquizando-as. 

4.º ano 
 

Leitura e escrita: 
Produção de texto 
Textos de características: 
narrativas; diálogo 
Planificação de texto: 
relacionação, organização, 
hierarquização de ideias 
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PLANIFICAÇÃO – 4.ª SESSÃO  

3.ª FEIRA - 24/04/2018 
Turma: 3.º e 4.º anos 

9h-9h30 
 

Texto 
dramático: 
Análise das 

planificações 

3.º ano 
 

Oralidade: 
1. Escutar para aprender e construir 
conhecimentos. 
2. Identificar informação essencial. 
3. Pedir esclarecimentos acerca do que ouviu. 
2. Produzir um discurso oral com correção. 
1. Usar a palavra com um tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado. 
3. Produzir discursos com diferentes finalidades, 
tendo em conta a situação e o interlocutor. 
1. Descobrir pelo contexto o significado de 
palavras desconhecidas. 
2. Recontar, contar e descrever. 
3. Informar, explicar. 
4. Fazer uma apresentação oral (cerca de 3 
minutos) sobre um tema (…). 
6. Desempenhar papéis específicos em atividades 
de expressão orientada, respeitando o tema, 
retomando o assunto e justificando opiniões.  

3.º ano 
 

Oralidade: 
 Interação discursiva 
Princípio de cortesia 
Pedido de esclarecimento; 
informação, explicação 
Compreensão e expressão 
Tom de voz, articulação, ritmo 
Informação essencial 
Produção de discurso oral 
Introdução aos géneros escolares: 
apresentação oral (...) 
Expressão orientada: reconto, 
conto, descrição;  
 

Análise das planificações 
- Cada grupo terá de fazer uma breve 
apresentação oral dos planos elaborados 
- Os restantes grupos e as professoras 
analisam e comentam os planos, se 
necessário, apresentando sugestões. 
  
 

 

4.º ano 
 

Oralidade: 
3. Produzir um discurso oral com correção.  
1. Usar a palavra de forma audível, com boa 
articulação, entoação e ritmo adequados, e 
olhando o interlocutor. 

4.º ano 
 

Oralidade: 
Interação discursiva  
Princípio de cortesia; princípio de 
cooperação  
Informação, explicação; pergunta 
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4. Produzir discursos com diferentes finalidades, 
tendo em conta a situação e o interlocutor 
1. Adaptar o discurso às situações de comunicação 
e à natureza dos interlocutores 
2. Informar, explicar 
5. Fazer uma apresentação oral (cerca de 3 
minutos) sobre um tema, previamente planificado 
(…). 
7. Debater ideias (por exemplo, por solicitação do 
professor, apresentar “prós e contras” de uma 
posição). 
5. Participar em atividades de expressão oral 
orientada, respeitando regras e papéis 
específicos. 
4. Justificar opiniões, atitudes, opções 
5. Acrescentar informação pertinente 
6. Precisar ou resumir ideias  

  
Produção de discurso oral  
Introdução aos géneros escolares: 
apresentação oral; (…) 
Expressão orientada: (…) 
justificação de opiniões, atitudes 
e opções; informação pertinente; 
resumo de ideias 
 

9h30-12h30 
Texto 

dramático: 
redação / 

textualização 
 

Leitura e escrita: 
14. Planificar a escrita de textos. 
1. Registar ideias relacionadas com o tema, 
organizando‐as. 
15. Redigir corretamente. 
1. Utilizar uma caligrafia legível. 
2. Respeitar as regras de ortografia. 
3. Usar vocabulário adequado. 
18. Escrever textos dialogais. 
1. Escrever diálogos, contendo a fase de abertura, 
a fase de interação e a fase de fecho. 
19. Escrever textos diversos. 
25. Dizer e escrever, em termos pessoais e 
criativos. 
3. Escrever pequenos textos em prosa, mediante 

Leitura e escrita: 
Produção de texto 
Textos de características: 
narrativas; diálogo 
Planificação de texto: 
relacionação e organização de 
ideias e tema 
Textualização: caligrafia, 
ortografia, vocabulário 
 
 
 
 
 
 

Redação/Textualização 
- Trabalho de grupo 

• Escrever a sua cena com base no 
plano elaborado e apresentado.  

Nota: Os trabalhos dos grupos serão 
acompanhados pelas professoras. 

 



 
 
 

Anexos 

64 

 

proposta do professor ou por iniciativa própria. 
 

Educação literária: 
25. Dizer e escrever, em termos pessoais e 
criativos. 
3. Escrever pequenos textos em prosa, mediante 
proposta do professor ou por iniciativa própria. 

 
 
 

Educação literária: 
Produção expressiva (oral e 
escrita) 
Texto escrito (prosa) 
 

4.º ano 
 

Leitura e escrita: 
16. Redigir corretamente.  
1. Utilizar uma caligrafia legível 
2. Respeitar as regras de ortografia e de 
pontuação 
3. Usar vocabulário adequado e específico dos 
temas tratados no texto.   
19. Escrever textos dialogais.  
1. Escrever diálogos, contendo a fase de abertura, 
a fase de interação e a fase de fecho, com 
encadeamento lógico.   

4.º ano 
 

Leitura e escrita: 
Produção de texto  
Textos de características: 
narrativas, expositivas/ 
informativas; diálogo  
Textualização: caligrafia; 
ortografia e pontuação; 
vocabulário;  

 

PLANIFICAÇÃO 5.ª SESSÃO 
3.ª FEIRA - 08/05/2018 

Turma: 3.º e 4.º anos  

9h- 12h30 
 

Texto 
dramático: 

Revisão 

3.º ano 
 

Leitura e Escrita 
15. Redigir corretamente. 
1. Utilizar uma caligrafia legível. 
2. Respeitar as regras de ortografia. 
3. Usar vocabulário adequado 

3.º ano 
 

Leitura e Escrita 
Produção de texto 
Textualização: caligrafia, 
ortografia, vocabulário 
Revisão de texto: planificação, 

Revisão e reescrita 
- Projeção do texto dramático redigido 
na semana anterior recorrendo ao 
quadro interativo 
- Em grande grupo e sob a orientação da 
professora estagiária, os alunos fazem a 
leitura crítica do texto coletivo tendo em 

Texto 
dramático 
construído 
pelos alunos  
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20. Rever textos escritos. 
1. Verificar se o texto contém as ideias 
previamente definidas. 
2. Verificar a adequação do vocabulário usado. 
3. Identificar e corrigir os erros de ortografia que o 
texto contenha. 
  

vocabulário e ortografia 
 

conta: 

• A estrutura do texto dramático 

• As várias dimensões da escrita 
- Ao longo da análise, os grupos vão 
tomando notas das correções feitas à 
sua parte do texto  
- Por fim, cada grupo vai reescrever a sua 
parte do texto dramático, tendo em 
conta as notas decorrentes da sua 
análise. 

4.º ano 
 

Leitura e escrita 
16. Redigir corretamente. 
1. Utilizar uma caligrafia legível. 
2. Respeitar as regras de ortografia e de 
pontuação. 
3. Usar vocabulário adequado e específico dos 
temas tratados no texto. 
4. Escrever frases completas, respeitando relações 
de concordância entre os seus 
elementos. 
5. Redigir textos, utilizando os mecanismos de 
coesão e coerência adequados (retomas 
nominais e pronominais; adequação dos tempos 
verbais; conectores discursivos). 
 
22. Rever textos escritos.  
1. Verificar se o texto respeita o tema proposto.  
2. Verificar se o texto obedece à categoria ou ao 
género indicados 
3. Verificar se o texto inclui as partes necessárias e 
se estas estão devidamente ordenadas.  
5. Verificar a adequação do vocabulário usado e 
proceder às reformulações necessárias. 

4.º ano 
 

Leitura e escrita 
Produção de texto  
Textualização: caligrafia; 
ortografia e pontuação; 
vocabulário; construção frásica 
(concordância entre elementos), 
mecanismos de coesão e de 
coerência (retomas nominais e 
pronominais; adequação dos 
tempos verbais; conectores 
discursivos) 
Revisão de texto: tema, categoria 
ou género, frases, vocabulário, 
ortografia e pontuação 
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6. Identificar e corrigir os erros de ortografia e de 
pontuação.    

14h-15h30 
 

Texto 
teatral: 

Preparação  

3.º ano 
 

Oralidade 
2. Produzir um discurso oral com correção. 
1. Usar a palavra com um tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado. 
 
 

Educação Literária 
25. Dizer e escrever, em termos pessoais e 
criativos. 
2. Dramatizar textos (treino da voz, dos gestos, 
das pausas, da entoação). 
 

3.º ano 
 

Oralidade 
Compreensão e expressão 
Tom de voz, articulação, ritmo 
Produção de discurso oral 
Dramatização 
 

Educação Literária 
Produção expressiva (oral e 
escrita) 
Dramatização de texto 

Preparação da dramatização - Casting 
- Divisão das personagens pelos alunos: 

• Cada aluno diz qual a 
personagem que gostava de 
representar 

• Caso haja empates, os alunos 
fazem um breve casting e os 
restantes votam no seu 
preferido 

- Início dos ensaios para a dramatização 

 

4.º ano 
 

Educação Literária: 
27. Dizer e escrever, em termos pessoais e 
criativos.  
2. Dramatizar textos (treino da voz, dos gestos, 
das pausas, da entoação e da expressão facial).   

4.º ano 
 

Educação Literária: 
Produção expressiva (oral e 
escrita)  
Dramatização de texto 
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Anexo 2 – Materiais das sessões 

 

Material para a dramatização do conto “O Rei vai nu” 
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Texto do conto “O Rei vai nu” (de Hans Christian Andersen) 

 
Há muitos anos, havia um certo Imperador que gostava tanto de vestir-se bem, que gastava 

todo o seu dinheiro em roupas novas. Pouco interesse tinha nas suas tropas e não gostava de ir ao 

teatro, nem de passear pelo bosque na sua carruagem. Só se ocupava com atividades em que 

pudesse exibir os seus novos trajes. Tinha um fato diferente para cada hora do dia. Ao contrário 

do que é costume dizer-se acerca de um suserano, que está reunido com os seus conselheiros, 

naquela corte anunciava-se sempre que «O Imperador está no quarto de vestir!». 

A grande cidade onde ele vivia fervilhava de vida e estavam sempre a chegar 

desconhecidos. Um dia, chegaram dois aldrabões. Apresentaram-se como tecelões e afirmaram-

se capazes de trabalhar o tecido mais esplendoroso que se pudesse imaginar. Além das suas cores 

e padrões serem de uma beleza invulgar, as roupas feitas com esse tecido teriam a espantosa 

particularidade de se tornarem invisíveis a todos aqueles que fossem extremamente idiotas ou 

incompetentes nas funções que exerciam. 

«Eram essas as roupas que me convinham», pensou o Imperador, “pois, se as vestisse, 

descobriria quais dos meus súbditos não merecem o cargo que exercem, além de me ser possível 

separar os sábios dos imbecis! Sim, tenho seguramente de pedir que me costurem roupas com 

esse tecido, o quanto antes!» Por conseguinte, ofereceu aos dois intrujões muito dinheiro para 

que começassem a trabalhar. 

Os aldrabões montaram dois teares e fingiram trabalhar, embora não houvesse nada que 

tecer. Solicitaram seda de grande qualidade e fio de ouro puro tão-só para os guardarem nas suas 

malas, ao mesmo tempo que fingiam trabalhar nos teares vazios até altas horas da noite. 

«Gostava de saber como decorre o trabalho dos tecelões», pensou o Imperador, que, no 

entanto, se sentiu um pouco inquieto ao recordar-se de que não conseguiriam ver o tecido todos 

aqueles que não tivessem as competências suficientes para o cargo que exerciam. Não seria 

decerto o seu caso, mas pensou que seria preferível ordenar a outrem que conferisse o 

andamento dos trabalhos. Todos os habitantes da cidade estavam a par do peculiar poder do 

tecido e ansiavam descobrir o quão idiotas eram os seus vizinhos. 

«Vou pedir ao meu velho e honesto ministro que dê uma vista de olhos aos trabalhos.», 

decidiu o Imperador. «Será a pessoa mais indicada para me dizer qual o aspeto do tecido, pois é 

um homem sensível e não há quem mais se adeque ao seu cargo.» 
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Assim, o velho e honesto ministro dirigiu-se à sala onde os dois aldrabões estavam sentados 

diante dos teares vazios, que fingiam utilizar. «Deus me acuda!», pensou ele ao arregalar os 

olhos. «Não vejo nada!» Contudo, não disse. 

Os dois patifes pediram-lhe que tivesse a gentileza de se aproximar para comprovar a 

excelência dos adornos e como as cores eram maravilhosas. Apontaram para os teares vazios e o 

pobre e velho ministro esforçou-se o mais que pode por observá-los. Todavia, não via nada, 

porque não havia nada para ver. «Deus do céu!, pensou ele. «Serei idiota? Jamais me ocorreria 

que sou um idiota. Ninguém o pode saber. Não estarei apto para ser ministro? Não posso permitir 

que se saiba que não vejo o tecido!» 

- Não se coíba de nos dizer qual a sua opinião. - Pediu um dos tecelões. 

- Oh, é lindo, encantador! - replicou o velho ministro, que os fitou por trás dos seus óculos. 

- Mas que padrão, que cores! Comunicarei ao Imperador o quão maravilhado estou. 

- Apraz-nos tomar conhecimento da sua satisfação - disseram os vigaristas. 

Em seguida, trataram de indicar o nome de todas as cores e de lhe explicar o complicado 

padrão. O velho ministro prestou toda a atenção, a fim de contar tudo o que ouvira ao Imperador. 

E assim procedeu. 

Os patifes pediram de imediato mais dinheiro, seda e fio de ouro, de forma a prosseguirem 

com a tecelagem. No entanto, puseram tudo ao bolso e, apesar de parecerem trabalhar 

arduamente, pelos teares não passou um único fio. 

Pouco tempos depois, o Imperador pediu a outro funcionário da sua confiança que 

confirmasse em que estado se encontrava o trabalho e quando estaria este pronto. Aconteceu-lhe 

a mesma coisa que ao ministro. Olhou uma e outra vez, mas, estando os teares vazios, não viu 

nada. 

- Não é uma belíssima peça? - perguntaram-lhe os vigaristas, enquanto lhe mostravam e 

descreviam o padrão inexistente. 

«Não sou ignorante.», pensou o homem. «Será que não estou à altura do meu cargo? Que 

esquisito! Não posso permitir que o descubram.» Elogiou, portanto, o tecido que não via. E 

afirmou estar deliciado com as bonitas cores e o requintado padrão. 

- Fiquei enfeitiçado! - revelou ele ao Imperador. 

Toda a cidade falava daquele tecido esplêndido e, curioso, o Imperador quis vê-lo com os 

seus próprios olhos enquanto estava ainda nos teares. Acompanhado por um grupo de homens 

escolhidos a dedo, entre os quais se encontravam os dois velhos emissários de confiança, visitou a 
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sala de tecelagem, de modo a observar o trabalho dos aldrabões. Encontrou-os a tecer com furor, 

animadíssimos, embora não encontrasse um único fio nos teares. 

- É magnífico! - afirmaram os dois emissários reais já aldrabados. - Veja bem, Sua 

Majestade, que formas, que cores! - diziam a apontar para os teares vazios, pois cada um 

supunha que os outros conseguiam ver o tecido. 

«Mas que vem a ser isto?», pensou o Imperador. «Não vejo nada. É horrível! serei idiota? 

Não terei dignidade para ser imperador? Que coisa me havia de acontecer! Logo a mim!» 

- Oh, é lindíssimo! - referiu ele. - Aprovo-o sem reservas. 

Posto isto, fez alguns gestos de satisfação para o tear vazio. Nada no mundo o obrigaria a 

confessar que não via nada. 

Toda a sua comitiva olhou e olhou, mas nenhum presentes viu mais do que os restantes. No 

entanto, todos se juntaram ao coro de elogios ao Imperador. 

- Oh! É lindíssimo - bradaram. 

Aconselharam-no a usar roupas feitas com aquele magnífico tecido no grandioso cortejo 

que haveria em breve. «Magnífico! Excelente! Inimitável!» foram palavras passadas de boca em 

boca, enquanto todos tentavam, ao máximo parecer satisfeitíssimos. O Imperador deu a cada um 

dos aldrabões uma cruz de cavaleiro para porem na lapela do casaco e o título de «D. Tecelão». 

Na véspera do cortejo, os aldabrões trabalharam durante toda a noite e consumiram mais 

de seis velas. Desejavam demonstrar como se esforçavam por terminar a tempo as roupas novas 

do Imperador. Fingiram tirar o tecido do tear, fizeram cortes no ar com tesouras enormes e, por 

fim, declararam: 

- As roupas novas do Imperador já estão prontas. 

Depois, o Imperador compareceu na sala com os membros mais importantes da sua corte e 

os vigaristas ergueram um braço cada um, como se segurassem em alguma coisa. 

- Aqui tem as calças, este é o casaco e a capa – disseram, apontando para cada peça de 

roupa. – São tão leves quanto uma teia de aranha. Parece não ter nada vestido, mas é esse o 

detalhe que as torna tão elegantes. 

- Sim, claro! – concordaram todos os nobres, ainda que não vissem nada, uma vez que não 

havia nada para ver. 

- Se Sua Majestade Imperial tiver a gentileza de despir as suas roupas – disseram os 

aldabrões – ajudá-la-emos a vestir as roupas novas diante deste espelho alto. 

O Imperador despiu-se e os intrujões fingiram ajudá-lo a vestir as novas roupas, uma peça 

após outra, enquanto este se virava e revirava diante do espelho. 
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- Que bonitas são as novas roupas de Sua Majestade. São maravilhosas! – ouviu ele de 

todos os presentes. - Mas que formas tão perfeitas! E que cores tão adequadas! É uma 

indumentária preciosa. 

- O pálio de Sua Majestade aguarda lá fora – anunciou, em seguida, o responsável pelas 

cerimónias públicas. 

- Bem, creio estar pronto. – disse o Imperador, que se virou para lançar um último olhar ao 

espelho; isto para parecer que estava a observar a sua vestimenta com o maior dos interesses. – É 

uma roupa esplendorosa, não é? 

Os membros da corte encarregados de transportar a sua capa curvaram-se e levaram as 

mãos ao chão como se estivessem a levantá-la. Depois, fingiram erguê-la e segurá-la bem alto. 

Não se atreveram, porém, a admitir que não viam nada. 

E, assim, partiu em cortejo o Imperador sob o seu fantástico pálio. Todas as pessoas nas 

ruas e às janelas comentaram: 

- Oh, como são tão bonitas as novas roupas do nosso Imperador! Não lhe assentam na 

perfeição? E vejam a sua enorme capa! 

Ninguém confessava não ver nada, porque tal aceitação provaria que era uma pessoa 

inapta na sua profissão ou idiota. O Imperador jamais usara uma indumentária com tamanho 

sucesso. 

- Mas ele não traz nada vestido -  disse uma criancinha. 

- Meu Deus, é a voz da inocência! – justificou o pai da criança. 

E as pessoas sussurraram umas às outras o que a criança dissera. 

- Ele não tem nada vestido! – gritaram por fim, em uníssono, todos os habitantes da cidade. 

O Imperador estremeceu, pois desconfiava que tinham razão. No entanto, pensou: «Este 

cortejo tem de continuar.» Assim, os seus cortesões continuaram a erguer bem alto a capa que 

não existia.  

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexos 

72 

 

Cartaz sobre a estrutura da narrativa 

 

 

Kit para o jogo sobre o teatro 

 

 

Cartazes sobre a estrutura do texto dramático e a relação entre texto dramático e texto 

teatral 
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Texto do conto “O guardador de porcos” - um conto de Hans Christian Andersen 

 
O Guardador de Porcos 

Era uma vez um príncipe pobre. O seu reino era muito pequeno, mas suficientemente 

grande para que pudesse casar, e casar era aquilo que ele mais queria. Seria muito arrojado da 

sua parte pedir a mão da filha do imperador – «Aceitarias ser minha esposa?» –, mas o príncipe 

aventurou-se, pois, o seu nome era famoso em toda a parte e havia centenas de princesas que o 

aceitariam de bom grado. Mas iria a filha do imperador aceitá-lo? É o que vamos ver. 

Sobre o túmulo do pai do príncipe crescia uma roseira, a mais bela de todas as roseiras. 

Floria apenas de cinco em cinco anos e dava uma única rosa, mas que rosa! Tinha um perfume tão 

doce que as pessoas esqueciam instantaneamente todas as tristezas e desgostos no momento em 

que a cheiravam. E o príncipe tinha um rouxinol que cantava como se a sua garganta albergasse 

todas as mais doces melodias. Então, decidiu oferecer a rosa e o rouxinol à princesa. Assim, os 

dois foram guardados em grandes caixas de prata e levados ao palácio. 

O imperador ordenou que os presentes fossem levados para o grande salão onde a princesa 

estava a brincar às «Visitas» com as damas de companhia. Quando viu as grandes caixas com os 

presentes, a princesa bateu palmas de alegria.  

- Quem me dera que fosse um gatinho! 

E, nesse momento, a caixa que trazia a roseira com a linda rosa foi aberta.  

- Oh, como é bela – exclamaram as senhoras. 

- É mais do que bela. – Afirmou o imperador. – É encantadora. 

A princesa tocou na flor e quase começou a chorar.  

- Que horror, pai! – Disse ela. – Não é artificial, é natural!  

- Que horror! É natural! – Repetiram todas as damas de companhia. 

- Antes de nos zangarmos, vejamos o que contém a outra caixa. – Declarou o imperador. 

O rouxinol foi então retirado e cantou tão maravilhosamente bem que ninguém pode 

colocar defeitos.  

- Superbe, charmant! - Disseram as senhoras da corte, pois todas falavam francês, cada uma 

pior do que a outra. 

- Como o pássaro me faz lembrar a caixa de música da falecida imperatriz!. – Comentou 

uma velha cortesã – Tem exatamente o mesmo tom e a mesma melodia.  

- É verdade. – Disse o imperador, e começou a chorar como uma criança. 

- Espero que não seja real. – Declarou a princesa. 



 
 
 

Anexos 

74 

 

- É claro que é real. – Replicaram os mensageiros que tinham trazido os presentes. 

- Então, soltem-no. – Ordenou a princesa. E recusou-se a receber o príncipe. 

Porém, o príncipe não foi desencorajado. Esborratou o rosto, vestiu roupas vulgares, puxou 

o chapéu para a testa e voltou. 

- Bom dia, Imperador. – Disse ele. – Haveria algum trabalho para mim na corte? 

- Há tantas pessoas a pedir trabalho – Respondeu o imperador – que, neste momento, não 

tenho nada para ti, mas não me esquecerei …. Espera um momento. Acabo de me lembrar de que 

preciso de alguém para tomar conta dos meus porcos. 

Assim, o príncipe foi admitido como guardador de porcos e passou a viver num quarto 

pequeno e miserável próximo da pocilga. Trabalhava o dia inteiro e à noite aproveitava para fazer 

uma linda panela, com sinos na tampa. Quando a água começava a ferver nela, os sinos tocavam a 

velha melodia:  

Uma linda porca velha vivia numa pocilga 

Com três leitõezinhos 

 

Mas a panela era mais maravilhosa do que isso. Quando alguém punha um dedo no vapor 

que saía dela, sentia imediatamente o cheiro das refeições que estavam a ser preparadas em 

todas as casas da cidade. Era sem dúvida muito mais notável do que a rosa.  

Quando a princesa passou por ali com as damas de companhia e ouviu a melodia, parou e 

pareceu bastante satisfeita, pois também ela sabia tocá-la. Na verdade, era a única melodia que 

sabia tocar e tocava-a com um só dedo.  

- É a única música que sei tocar! – Exclamou ela. – Deve ser um guardador de porcos muito 

culto. Perguntem-lhe quanto custa o instrumento. 

Uma das senhoras teve de lhe ir perguntar, mas antes calçou um par de tamancos. 

- Quanto queres pela tua panela? – Perguntou a dama de companhia. 

- Quero dez beijos da princesa. – Respondeu o guardador de porcos. 

- Deus nos livre! – Exclamou a senhora. 

- Bem, não posso vende-la por menos, – replicou o guardador de porcos. 

- Que disse ele? – Perguntou a princesa. 

- Não me atrevo a repetir. – Respondeu a senhora. 

- Podes dizer-me baixinho, ao ouvido. 

Depois de saber o preço que o guardador de porcos tinha pedido, a princesa exclamou: 

- Que atrevimento! – E afastou-se. 

Mas, mal se afastou um pouco, os sinos tocaram de novo com muita doçura. 
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Uma linda porca velha vivia numa pocilga 

Com três leitõezinhos 

 

- Perguntem-lhe se ficará satisfeito com dez beijos de uma das minhas damas de 

companhia. – Sugeriu a princesa. 

- Não, obrigado – respondeu o guardador de porcos. – Dez beijos da princesa, ou fico com a 

panela. 

- Que aborrecimento. – Disse a princesa. – Mas vocês têm de ser pôr à minha frente para 

ninguém ver. 

As damas de companhia colocaram-se à sua frente, taparam-na com os vestidos e ela deu os dez 

beijos ao guardador de porcos recebendo a panela em troca. 

Que grande alegria! A panela fervia água dia e noite. A princesa sabia as refeições que 

estavam a ser preparadas em todos os fogões da cidade, desde as casas dos camareiros até à casa 

do sapateiro. As senhoras da corte dançavam e batiam palmas de alegria. 

- Sabemos quem vai comer sopa e panquecas. Sabemos quem vai comer papas de aveia e 

costelas. Oh, que interessante! 

- Muito interessante, de facto. – Disse a mais velha das damas de companhia. 

- Mas não podem contar a ninguém como tudo de passou. – Advertiu a princesa – 

Lembrem-se que eu sou filha do imperador. 

- Claro que não. – Responderam todas. 

O guardador de porcos, ou seja, o príncipe – embora ninguém soubesse que ele era outra 

coisa, para além de um verdadeiro guardador de porcos – não perdeu um único dia sem fazer 

nada. Construiu um chocalho que, quando rodado rapidamente, tocava todas as balsas e polcas 

conhecidas desde a criação do mundo.  

- Que maravilha – exclamou a princesa ao passar. – Nunca ouvi música mais bela. Vai 

perguntar-lhe quanto custa o instrumento. Mas não voltarei a beijá-lo. 

- O guardador de porcos quer cem beijos da princesa. – Informou a dama de companhia 

que tinha ido consultá-lo.  

- Deve ter enlouquecido. – Declarou a princesa. E afastou-se, mas depressa parou. 

- Devemos encorajar a arte. – Disse ela. – Sou a filha do imperador. Diz-lhe que lhe darei 

dez beijos, como fiz no outro dia. Os restantes poderão ser dados por uma das minhas damas de 

companhia. 

- Mas nós não queremos beijá-lo. – Protestaram as senhoras. 

- Que disparate! – Exclamou a princesa. – Se eu posso beijá-lo, vocês também podem. 
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Lembrem-se de que sou eu que vos alimento e dou trabalho. 

Ao ouvir estas palavras, a dama de companhia foi falar uma vez mais com o guardador de 

porcos. 

- Cem beijos da princesa! – Respondeu o guardador de porcos – Caso contrário, cada um 

fica com o que é seu. 

- Ponham-se à minha frente. – Disse então a princesa. As damas de companhia obedeceram 

e a princesa beijou-o. 

- Que fará aquela multidão ali ao pé da pocilga?! – Exclamou o imperador, que tinha ido à 

varanda, esfregou os olhos e pôs os óculos. – Se não me engano, as damas da corte estão a 

tramar alguma. Terei de ir ver o que se passa. 

Calçou os sapatos e saiu sem demora. Quando chegou ao pátio, aproximou-se 

sorrateiramente e as senhoras estavam tão entretidas a contar os beijos, para que não houvesse 

enganos, que nem deram pela sua chegada. 

- Que significa isto? – Perguntou ele, ao ver que a sua filha estava a beijar o guardador de 

porcos. E deu-lhes uma sapatada nas cabeças, no momento em que o guardador de porcos 

recebia o sexagésimo oitavo beijo.  

- Fora daqui. – Gritou o imperador, pois estava muito zangado. 

E a princesa e o guardador de porcos foram banidos do império. 

A princesa chorava e o guardador de porcos não parava de ralhar com ela, até que 

começou a chover torrencialmente. 

- Aí de mim, pobre criatura que eu sou! – Lamentou-se a princesa. – Quem me dera ter 

casado com o príncipe. Oh, como sou infeliz! 

Então, o guardador de porcos escondeu-se atrás de uma árvore, limpou o rosto, despiu as 

roupas farrapadas e apareceu com os seus trajes de príncipe. Estava tão belo que a princesa se 

curvou numa vénia.  

- Descobri que mereces todo o meu desprezo. – Disse o príncipe. – Recusaste um príncipe 

honesto e não apreciaste a rosa e o rouxinol, mas não te importaste de beijar um guardador de 

porcos só para ficares com os seus divertidos instrumentos. Agora, tens o que mereces!  

E voltou para o seu reino, abandonando a princesa à sua sorte.  

Agora, sempre que lhe apetecesse, ela poderia cantar: 

Uma linda porca velha vivia numa pocilga 

Com três leitõezinhos 
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Sugestões para a divisão do conto 

 

PARTE EXCERTO PROPOSTA ATO E CENA 

1 

Era uma vez um príncipe pobre. O seu reino era muito pequeno, mas 

suficientemente grande para que pudesse casar, e casar era aquilo que ele mais queria. 

Seria muito arrojado da sua parte pedir a mão da filha do imperador – «Aceitarias ser 

minha esposa?» –, mas o príncipe aventurou-se, pois, o seu nome era famoso em toda a 

parte e havia centenas de princesas que o aceitariam de bom grado. Mas iria a filha do 

imperador aceitá-lo? É o que vamos ver. 

Sobre o túmulo do pai do príncipe crescia uma roseira, a mais bela de todas as 

roseiras. Floria apenas de cinco em cinco anos e dava uma única rosa, mas que rosa! Tinha 

um perfume tão doce que as pessoas esqueciam instantaneamente todas as tristezas e 

desgostos no momento em que a cheiravam. E o príncipe tinha um rouxinol que cantava 

como se a sua garganta albergasse todas as mais doces melodias. Então, decidiu oferecer a 

rosa e o rouxinol à princesa. Assim, os dois foram guardados em grandes caixas de prata e 

levados ao palácio. 
 

Ato 1 

Cena 1 

Cena 1 

2 

O imperador ordenou que os presentes fossem levados para o grande salão onde a 

princesa estava a brincar às «Visitas» com as damas de companhia. Quando viu as grandes 

caixas com os presentes, a princesa bateu palmas de alegria.  

- Quem me dera que fosse um gatinho! 

E, nesse momento, a caixa que trazia a roseira com a linda rosa foi aberta.  

- Oh, como é bela! – Exclamaram as senhoras. 

- É mais do que bela. – Afirmou o imperador. – É encantadora. 

A princesa tocou na flor e quase começou a chorar.  

- Que horror, pai! – Disse ela. – Não é artificial, é natural!  

- Que horror. É natural! – Repetiram todas as damas de companhia. 

- Antes de nos zangarmos, vejamos o que contém a outra caixa. – Declarou o 

imperador. 

O rouxinol foi então retirado e cantou tão maravilhosamente bem que ninguém 

pode colocar defeitos.  

- Superbe, charmant! - Disseram as senhoras da corte, pois todas falavam francês, 

cada uma pior do que a outra. 

- Como o pássaro me faz lembrar a caixa de música da falecida imperatriz! – 

Comentou uma velha cortesã – Tem exatamente o mesmo tom e a mesma melodia.  

- É verdade. – Disse o imperador, e começou a chorar como uma criança. 

- Espero que não seja real. – Declarou a princesa. 

Ato 1 

Cena 2 
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- É claro que é real. – Replicaram os mensageiros que tinham trazido os presentes. 

- Então, soltem-no. – Ordenou a princesa. E recusou-se a receber o príncipe. 
 

3 

Porém, o príncipe não foi desencorajado. Esborratou o rosto, vestiu roupas vulgares, 

puxou o chapéu para a testa e voltou. 

- Bom dia, Imperador. – Disse ele. – Haveria algum trabalho para mim na corte? 

- Há tantas pessoas a pedir trabalho – respondeu o imperador – que, neste 

momento, não tenho nada para ti, mas não me esquecerei …. Espera um momento. Acabo 

de me lembrar de que preciso de alguém para tomar conta dos meus porcos. 
 

Ato 1 

Cena 3 

4 

Assim, o príncipe foi admitido como guardador de porcos e passou a viver num 

quarto pequeno e miserável próximo da pocilga. Trabalhava o dia inteiro e à noite 

aproveitava para fazer uma linda panela, com sinos na tampa. Quando a água começava a 

ferver nela, os sinos tocavam a velha melodia:  

Uma linda porca velha vivia numa pocilga 

Com três leitõezinhos 

Mas a panela era mais maravilhosa do que isso. Quando alguém punha um dedo no 

vapor que saía dela, sentia imediatamente o cheiro das refeições que estavam a ser 

preparadas em todas as casas da cidade. Era sem dúvida muito mais notável do que a rosa.  

Quando a princesa passou por ali com as damas de companhia e ouviu a melodia, 

parou e pareceu bastante satisfeita, pois também ela sabia tocá-la. Na verdade, era a única 

melodia que sabia tocar e tocava-a com um só dedo.  

- É a única música que sei tocar! – Exclamou ela.  – Deve ser um guardador de 

porcos muito culto. Perguntem-lhe quanto custa o instrumento. 

Uma das senhoras teve de lhe ir perguntar, mas antes calçou um par de tamancos. 

- Quanto queres pela tua panela? – Perguntou a dama de companhia. 

- Quero dez beijos da princesa. – Respondeu o guardador de porcos. 

- Deus nos livre! – Exclamou a senhora. 

- Bem, não posso vendê-la por menos… – Replicou o guardador de porcos. 

- Que disse ele? – Perguntou a princesa. 

- Não me atrevo a repetir. – Respondeu a senhora. 

- Podes dizer-me baixinho, ao ouvido. 

Depois de saber o preço que o guardador de porcos tinha pedido, a princesa 

exclamou: 

- Que atrevimento! – E afastou-se. 

Mas, mal se afastou um pouco, os sinos tocaram de novo com muita doçura. 

Uma linda porca velha vivia numa pocilga 

Com três leitõezinhos 

Ato 2 

Cena 1 
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- Perguntem-lhe se ficará satisfeito com dez beijos de uma das minhas damas de 

companhia. – Sugeriu a princesa. 

- Não, obrigado. – respondeu o guardador de porcos. – Dez beijos da princesa, ou 

fico com a panela. 

- Que aborrecimento. – Disse a princesa. – Mas vocês têm de ser pôr à minha frente 

para ninguém ver. 

As damas de companhia colocaram-se à sua frente, taparam-na com os vestidos e 

ela deu os dez beijos ao guardador de porcos recebendo a panela em troca. 
 

5 

Que grande alegria! A panela fervia água dia e noite. A princesa sabia as refeições 

que estavam a ser preparadas em todos os fogões da cidade, desde as casas dos 

camareiros até à casa do sapateiro. As senhoras da corte dançavam e batiam palmas de 

alegria. 

- Sabemos quem vai comer sopa e panquecas. Sabemos quem vai comer papas de 

aveia e costelas. Oh, que interessante! 

- Muito interessante, de facto. – Disse a mais velha das damas de companhia. 

- Mas não podem contar a ninguém como tudo de passou. – Advertiu a princesa – 

Lembrem-se que eu sou filha do imperador. 

- Claro que não. – Responderam todas.  
 

Ato 2 

Cena 2 

 

 

 

 

6 

O guardador de porcos, ou seja, o príncipe – embora ninguém soubesse que ele era 

outra coisa, para além de um verdadeiro guardador de porcos – não perdeu um único dia 

sem fazer nada. Construiu um chocalho que, quando rodado rapidamente, tocava todas as 

balsas e polcas conhecidas desde a criação do mundo.  

- Que maravilha! – Exclamou a princesa ao passar. – Nunca ouvi música mais bela. 

Vai perguntar-lhe quanto custa o instrumento. Mas não voltarei a beijá-lo. 

- O guardador de porco quer cem beijos da princesa. – Informou a dama de 

companhia que tinha ido consultá-lo.  

- Deve ter enlouquecido. – Declarou a princesa. E afastou-se, mas depressa parou. 

- Devemos encorajar a arte. – Disse ela. – Sou a filha do imperador. Diz-lhe que lhe 

darei dez beijos, como fiz no outro dia. Os restantes poderão ser dados por uma das 

minhas damas de companhia. 

-Mas nós não queremos beijá-lo. – Protestaram as senhoras. 

- Que disparate! – Exclamou a princesa. – Se eu posso beijá-lo, vocês também 

podem. Lembrem-se de que sou eu que vos alimento e dou trabalho. 

Ao ouvir estas palavras, a dama de companhia foi falar uma vez mais com o 

guardador de porcos. 

- Cem beijos da princesa! – Respondeu o guardador de porcos. – Caso contrário, 

Ato 2 

Cena 3 
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cada um fica com o que é seu. 

- Ponham-se à minha frente. – Disse então a princesa. As damas de companhia 

obedeceram e a princesa beijou-o. 
 

7 

- Que fará aquela multidão ali ao pé da pocilga?! – Exclamou o imperador, que tinha 

ido à varanda, esfregou os olhos e pôs os óculos. – Se não me engano, as damas da corte 

estão a tramar alguma. Terei de ir ver o que se passa. 

Calçou os sapatos e saiu sem demora. Quando chegou ao pátio, aproximou-se 

sorrateiramente e as senhoras estavam tão entretidas a contar os beijos, para que não 

houvesse enganos, que nem deram pela sua chegada. 

- Que significa isto? – Perguntou ele, ao ver que a sua filha estava a beijar o 

guardador de porcos. E deu-lhes uma sapatada nas cabeças, no momento em que o 

guardador de porcos recebia o sexagésimo oitavo beijo.  

- Fora daqui. – Gritou o imperador, pois estava muito zangado 

E a princesa e o guardador de porcos foram banidos do império. 
 

Ato 2 

Cena 4 

8 

A princesa chorava e o guardador de porcos não parava de ralhar com ela, até que 

começou a chover torrencialmente. 

- Aí de mim, pobre criatura que eu sou! – Lamentou-se a princesa. – Quem me dera 

ter casado com o príncipe. Oh, como sou infeliz! 

Então, o guardador de porcos escondeu-se atrás de uma árvore, limpou o rosto, 

despiu as roupas farrapadas e apareceu com os seus trajes de príncipe. Estava tão belo que 

a princesa se curvou numa vénia.  

- Descobri que mereces todo o meu desprezo. – Disse o príncipe. – Recusaste um 

príncipe honesto e não apreciaste a rosa e o rouxinol, mas não te importaste de beijar um 

guardador de porcos só para ficares com os seus divertidos instrumentos. Agora, tens o que 

mereces!  

E voltou para o seu reino, abandonando a princesa à sua sorte.  

Agora, sempre que lhe apetecesse, ela poderia cantar: 

Uma linda porca velha vivia numa pocilga 

Com três leitõezinhos 
 

Ato 3 

Cena 

única 
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Esquema de apoio à planificação 

 

PLANIFICAÇÃO DO TEXTO DRAMÁTICO 

ESTRUTURA EXTERNA 

ATOS E 
CENAS 

PERSONAGENS ESPAÇO TEMPO 
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Anexo 3 – Registos fotográficos relativos aos trabalhos realizados durante as sessões 

 

Dramatização do conto “O Rei vai nu” e diálogo sobre a dramatização e a estrutura da 

narrativa 

 

 

 

Cartaz sobre a estrutura da narrativa preenchido 
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Cartazes sobre a estrutura do texto dramático e a relação entre texto dramático e texto 

teatral preenchidos 
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Anexo 4 – Análise do desempenho dos grupos na planificação do texto dramático 

 

Categorias da estrutura 
externa do texto 

dramático 

ABORDAGEM 

CERTA ERRADA 

Atos/cenas 

Grupo 1 
Grupo 2 
Grupo 3 
Grupo 4 

 

Personagens 

Grupo 1 
Grupo 2 
Grupo 3 
Grupo 4 

 

Espaço 
Grupo 1 
Grupo 3 
Grupo 4 

Grupo 2 

Tempo 
Grupo 1 
Grupo 2 

Grupo 3 
Grupo 4 

Total 13 3 

 

- Planificações iniciais e finais dos grupos 

Grupo 1 – Planificação inicial  

ATOS E CENAS PERSONAGENS ESPAÇO TEMPO 

Parte 1 
O príncipe mandou os presentes 
Ato 1 – Cena única 

Imperador, príncipe, princesa Reino do príncipe Tarde 

Parte 2 
A princesa recebe os presentes 
Ato 2 – Cena 1 

Imperador, princesa, damas de 
companhia 

Salão Noite 

Parte 2 
A princesa abriu os presentes 
Ato 2 – Cena 2 

Imperador, princesa, damas de 
companhia, velha cortesã, rosa, 
rouxinol, senhoras da corte, 
mensageiros 

Salão Noite  

 

Grupo 1 – Planificação após discussão na turma  

ATOS E CENAS PERSONAGENS ESPAÇO TEMPO 

Parte 1 
O príncipe mandou os presentes 
Ato 1 – Cena única 

Imperador, príncipe, princesa Reino do príncipe Tarde 

Parte 2 
A princesa recebe os presentes  
Ato 2 – Cena 1 

Imperador, princesa, damas de 
companhia 

Salão Noite 

Parte 2 
A princesa abriu os presentes 
Ato 2 – Cena 2 

Imperador, princesa, damas de 
companhia, velha cortesã, senhoras da 
corte, mensageiros 

Salão Noite  
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Grupo 2 – Planificação inicial  

ATOS E CENAS PERSONAGENS ESPAÇO TEMPO 

Ato 1 – Cena 1 Príncipe Reino do príncipe Durante a noite 

Ato 1 – Cena 2 
 

Imperador, príncipe Reino do 
Imperador 

Manhã cedinho 

Ato 2 – Cena 1 Guardador de porcos  Quarto  Manhã  

Ato 2 – Cena 2 Guardador de porcos  Dia  

Ato 2 – Cena 3 Guardador de porcos Quarto  Noite 

Ato 3 – Cena 1 Princesa e damas de companhia Quarto do palácio Durante a noite 

Ato 3 – Cena 2 Guardador de porcos e dama Pocilga  Tarde 

Ato 3 – Cena 3 Dama e princesa Quarto do palácio  Dia  

Ato 3 – Cena 4 Dama e Guardador de porcos Pocilga  Dia  

Ato 3 – Cena 5 Princesa e dama Quarto do palácio  Dia  

Ato 3 – Cena 6 Princesa, dama e Guardador de porcos Pocilga  Fim de tarde 

 

Grupo 2 – Planificação após discussão na turma  

ATOS E CENAS PERSONAGENS ESPAÇO TEMPO 

Ato 3 – Cena 1 Príncipe Reino do príncipe Durante a noite 

Ato 3 – Cena 2 
 

Imperador, príncipe Reino do 
Imperador 

Manhã cedinho 

Ato 4 – Cena 1 Guardador de porcos  Entre a pocilga e 
o quarto junto à 
pocilga  

Manhã  

Ato 4 – Cena 2 Guardador de porcos Dia  

Ato 4 – Cena 3 Guardador de porcos Noite 

Ato 5 – Cena 1 Princesa e damas de companhia Perto da pocilga. 
A princesa e as 
damas iam a 
passear perto da 
pocilga e… 

Manhã  

Ato 5 – Cena 2 Guardador de porcos e dama 

Ato 5 – Cena 3 Dama e princesa 

Ato 5 – Cena 4 Dama e Guardador de porcos 

Ato 5 – Cena 5 Princesa e dama 

Ato 5 – Cena 6 Princesa, dama e Guardador de porcos Pocilga  Fim de tarde 

 

Grupo 3 – Planificação inicial  

ATOS E CENAS PERSONAGENS ESPAÇO TEMPO 

Parte 5 
A princesa já estava com a panela 
Ato 1 – Cena única 

Princesa, Damas de companhia e mais 
velha das damas 

Salão Noite 

Parte 6 
O príncipe está a construir um 
chocalho  
Ato 2 – Cena 1 

Guardador de porcos Pocilga Manhã 

Parte 6 
A princesa vai passar e vê os 
chocalhos) 
Ato 2 – Cena 2 

Princesa e damas de companhia Pocilga  Manhã 

 

Grupo 3 – Planificação após discussão na turma  

ATOS E CENAS PERSONAGENS ESPAÇO TEMPO 

Parte 5 
A princesa já estava com a panela 
Ato 6 e Cena única 

Princesa, Damas de companhia e mais 
velha das damas 

Salão Noite 
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Parte 6 
O príncipe está a construir um 
chocalho  
Ato 7 – Cena 1 

Guardador de porcos Pocilga Manhã 

Parte 6 
A princesa vai passar e vê o 
chocalho 
Ato 7 – Cena 2 

Princesa e damas de companhia Pocilga  Manhã 

 

Grupo 4 – Planificação inicial 

ATOS E CENAS PERSONAGENS ESPAÇO TEMPO 

Parte 7 
O imperador vê uma multidão 
Ato 1 – Cena única 

Imperador Varanda Um dia 

Parte 7 
O imperador sai 
Ato 2 – Cena única 

Damas de companhia, príncipe, 
princesa, imperador 

Jardim Um dia 

Parte 8 
Ato 3 – Cena única 

Príncipe, princesa Fora do castelo Um dia chuvoso  

 

Grupo 4 – Planificação após discussão na turma  

ATOS E CENAS PERSONAGENS ESPAÇO TEMPO 

Parte 7 
O imperador vê uma multidão 
Ato 8 – Cena única 

Imperador Varanda Um dia 
(manhã) 

Parte 7 
O imperador sai 
Ato 9 – Cena única 

Damas de companhia, príncipe, 
princesa, imperador 

Jardim Um dia 
(manhã) 

Parte 8 
Ato 10 – Cena única 

Príncipe, princesa Fora do castelo Final da tarde 
chuvoso 
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Anexo 5 – Grelhas de verificação dos parâmetros da textualização preenchidas 

 

Grupo 1 

ESTRUTURA DO TEXTO DRAMÁTICO SIM NÃO 

Externa 

O texto foi dividido corretamente em atos X  

O texto foi dividido corretamente em cenas X  

O texto apresenta: 
- Diálogos, monólogos e apartes 
- Didascálias 

  

X  

X  

- O nome da personagem é indicado antes das suas falas X  

As didascálias dão informação sobre: 
- A lista de personagens 
- A contextualização da ação 
- Os cenários 
- O guarda-roupa 
-  A movimentação das personagens 
- A gesticulação e entoação das personagens 

  

 X 

X  

 X 

 X 

X  

X  

Interna 

- O texto respeita e inclui os elementos da exposição X  

- O texto respeita e inclui os elementos do conflito   

- O texto respeita e inclui os elementos do desenlace   

CORREÇÃO NA ESCRITA SIM NÃO 

Aspetos globais 

- Foi respeitada a planificação  X 

- Foi respeitado o conteúdo/ informação original X  

- Foram introduzidos novos elementos que não deturpam o 
conteúdo do texto original 

 X 

Aspetos locais 
- É respeitada a pontuação X  

- Verificam-se erros ortográficos X  

 

Grupo 2 

TEXTO DRAMÁTICO 

 SIM NÃO 

Estrutura do 
texto 

Externa 

O texto foi dividido corretamente em atos X  

O texto foi dividido corretamente em cenas X  

O texto apresenta: 
- Diálogos, monólogos e apartes 
- Didascálias 

  

X  

X  

- O nome da personagem é indicado antes das suas falas X  

As didascálias dão informação sobre: 
- A lista de personagens 
- A contextualização da ação 
- Os cenários 
- O guarda-roupa 
-  A movimentação das personagens 
- A gesticulação e entoação das personagens 

  

 X 

X  

 X 

 X 

X  

 X 

Interna 

- O texto respeita e inclui os elementos da exposição   

- O texto respeita e inclui os elementos do conflito X  

- O texto respeita e inclui os elementos do desenlace   

CORREÇÃO NA ESCRITA 

Aspetos globais - Foi respeitada a planificação  X 
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- Foi respeitado o conteúdo/ informação original X  

- Foram introduzidos novos elementos que não deturpam o 
conteúdo do texto original 

X  

Aspetos locais 
- É respeitada a pontuação X  

- Verificam-se erros ortográficos X  

 

Grupo 3 

TEXTO DRAMÁTICO 

 SIM NÃO 

Estrutura do 
texto 

Externa 

O texto foi dividido corretamente em atos X  

O texto foi dividido corretamente em cenas X  

O texto apresenta: 
- Diálogos, monólogos e apartes 
- Didascálias 

  

X  

X  

- O nome da personagem é indicado antes das suas falas X  

As didascálias dão informação sobre: 
- A lista de personagens 
- A contextualização da ação 
- Os cenários 
- O guarda-roupa 
-  A movimentação das personagens 
- A gesticulação e entoação das personagens 

  

 X 

X  

 X 

 X 

X  

X  

Interna 

- O texto respeita e inclui os elementos da exposição   

- O texto respeita e inclui os elementos do conflito X  

- O texto respeita e inclui os elementos do desenlace   

CORREÇÃO NA ESCRITA 

Aspetos globais 

- Foi respeitada a planificação X  

- Foi respeitado o conteúdo/ informação original X  

- Foram introduzidos novos elementos que não deturpam o 
conteúdo do texto original 

X  

Aspetos locais 
- É respeitada a pontuação X  

- Verificam erros ortográficos X  

 

Grupo 4 

TEXTO DRAMÁTICO 

 SIM NÃO 

Estrutura do 
texto 

Externa 

O texto foi dividido corretamente em atos X  

O texto foi dividido corretamente em cenas X  

O texto apresenta: 
- Diálogos, monólogos e apartes 
- Didascálias 

  

X  

X  

- O nome da personagem é indicado antes das suas falas X  

As didascálias dão informação sobre: 
- A lista de personagens 
- A contextualização da ação 
- Os cenários 
- O guarda-roupa 
-  A movimentação das personagens 
- A gesticulação e entoação das personagens 

  

 X 

X  

 X 

 X 

X  

X  

Interna - O texto respeita e inclui os elementos da exposição   
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- O texto respeita e inclui os elementos do conflito   

- O texto respeita e inclui os elementos do desenlace X  

CORREÇÃO NA ESCRITA 

Aspetos globais 

- Foi respeitada a planificação X  

- Foi respeitado o conteúdo/ informação original X  

- Foram introduzidos novos elementos que não deturpam o 
conteúdo do texto original 

X  

Aspetos locais 
- É respeitada a pontuação X  

- Verificam-se erros ortográficos X  
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Anexo 6 – Grelhas de verificação dos parâmetros relativos à melhoria preenchidas 

Grupo 1 

ESTRUTURA DO TEXTO DRAMÁTICO PRODUÇÃO MELHORIA 

SIM NÃO SIM NÃO 

Externa 

O texto foi dividido corretamente 
em atos 

X  X  

O texto foi dividido corretamente 
em cenas 

X  X  

O texto apresenta: 
- Diálogos, monólogos e apartes 

 
X 

 
 

X 
 

- Didascálias X  X  

- O nome da personagem é indicado 
antes das suas falas 

X  X  

As didascálias dão informação 
sobre: 
- A lista de personagens 

 
 
 

 
 

X 
 

 
 

X 

- A contextualização da ação X  X  

- Os cenários  X  X 

- O guarda-roupa  X  X 

-  A movimentação das personagens X 
 

 X  

- A gesticulação e entoação das 
personagens 

X  X  

Interna 

- O texto respeita e inclui os 
elementos da exposição 

X  X  

- O texto respeita e inclui os 
elementos do conflito 

    

- O texto respeita e inclui os 
elementos do desenlace 

    

ESCRITA PRODUÇÃO MELHORIA 

 
 
 
 

Aspetos 
globais 

 SIM NÃO SIM NÃO 

- Foi respeitado o conteúdo/ 
informação original 

X  X  

- Foram introduzidos novos 
elementos que não deturpam o 
conteúdo do texto original 

 X  X 

Aspetos 
locais 

- É respeitada a pontuação X  X  

- Verificam-se erros ortográficos X   X 

 

Grupo 2 

ESTRUTURA DO TEXTO DRAMÁTICO PRODUÇÃO MELHORIA 

SIM NÃO SIM NÃO 

Externa 

O texto foi dividido corretamente 
em atos 

X  X  

O texto foi dividido corretamente 
em cenas 

X  X  

O texto apresenta: 
- Diálogos, monólogos e apartes 

 
X 

 
 

X 
 

- Didascálias X  X  



 
 
 

Anexos 

91 

 

- O nome da personagem é indicado 
antes das suas falas 

X  X  

As didascálias dão informação 
sobre: 
- A lista de personagens 

 
 
 

 
 

X 
 

 
 

X 

- A contextualização da ação X  X  

- Os cenários  X  X 

- O guarda-roupa  X  X 

-  A movimentação das personagens X 
 

 X  

- A gesticulação e entoação das 
personagens 

 X X  

Interna 

- O texto respeita e inclui os 
elementos da exposição 

    

- O texto respeita e inclui os 
elementos do conflito 

X  X 
 

- O texto respeita e inclui os 
elementos do desenlace 

    

ESCRITA PRODUÇÃO MELHORIA 

 
 
 
 

Aspetos 
globais 

 SIM NÃO SIM NÃO 

- Foi respeitado o conteúdo/ 
informação original 

 X X  

- Foram introduzidos novos 
elementos que não deturpam o 
conteúdo do texto original 

X  X  

Aspetos 
locais 

- É respeitada a pontuação X  X  

- Verificam-se erros ortográficos X  X  
 

Grupo 3 

ESTRUTURA DO TEXTO DRAMÁTICO PRODUÇÃO MELHORIA 

SIM NÃO SIM NÃO 

Externa 

O texto foi dividido corretamente 
em atos 

X  X  

O texto foi dividido corretamente 
em cenas 

X  X  

O texto apresenta: 
- Diálogos, monólogos e apartes 

 
X 

 
 

X 
 

- Didascálias X  X  

- O nome da personagem é indicado 
antes das suas falas 

X  X  

As didascálias dão informação 
sobre: 
- A lista de personagens 

 
 
 

 
 

X 
 

 
 

X 

- A contextualização da ação X  X  

- Os cenários  X  X 

- O guarda-roupa  X  X 

-  A movimentação das personagens X 
 

 X  

- A gesticulação e entoação das 
personagens 

X  X  

Interna 
- O texto respeita e inclui os 
elementos da exposição 
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- O texto respeita e inclui os 
elementos do conflito 

X  X 
 

- O texto respeita e inclui os 
elementos do desenlace 

    

ESCRITA PRODUÇÃO MELHORIA 

 
 
 
 

Aspetos 
globais 

 SIM NÃO SIM NÃO 

- Foi respeitado o conteúdo/ 
informação original 

X  X  

- Foram introduzidos novos 
elementos que não deturpam o 
conteúdo do texto original 

X  X  

Aspetos 
locais 

- É respeitada a pontuação X  X  

- Verificam-se erros ortográficos X  X  
 

Grupo 4 

ESTRUTURA DO TEXTO DRAMÁTICO PRODUÇÃO MELHORIA 

SIM NÃO SIM NÃO 

Externa 

O texto foi dividido corretamente 
em atos 

X  X  

O texto foi dividido corretamente 
em cenas 

X  X  

O texto apresenta: 
- Diálogos, monólogos e apartes 

 
X 

 
 

X 
 

- Didascálias X  X  

- O nome da personagem é indicado 
antes das suas falas 

X  X  

As didascálias dão informação 
sobre: 
- A lista de personagens 

 
 
 

 
 

X 
 

 
 

X 

- A contextualização da ação X  X  

- Os cenários  X X  

- O guarda-roupa  X  X 

-  A movimentação das personagens X 
 

 X  

- A gesticulação e entoação das 
personagens 

X  X  

Interna 

- O texto respeita e inclui os 
elementos da exposição 

    

- O texto respeita e inclui os 
elementos do conflito 

   
 

- O texto respeita e inclui os 
elementos do desenlace 

X  X  

ESCRITA PRODUÇÃO MELHORIA 

 
 
 
 

Aspetos 
globais 

 SIM NÃO SIM NÃO 

- Foi respeitado o conteúdo/ 
informação original 

X  X  

- Foram introduzidos novos 
elementos que não deturpam o 
conteúdo do texto original 

X  X  

Aspetos 
locais 

- É respeitada a pontuação X  X  

- Verificam-se erros ortográficos X  X  

 


