
 

Universidade de Aveiro 

2020 

Departamento de Educação e Psicologia 

Rita Pereira 
De Sousa 
 

APRENDIZAGEM AUTORREGULADA NA 
PROMOÇÃO DE AUTONOMIA NO 1.º CICLO DO 
ENSINO BÁSICO 
 

 

 

   

 



 

Universidade de Aveiro 

2020  

Departamento de Educação e Psicologia 

Rita Pereira 
De Sousa 
 
 

APRENDIZAGEM AUTORREGULADA NA 
PROMOÇÃO DE AUTONOMIA NO 1.º CICLO DO 
ENSINO BÁSICO 

 Relatório de estágio apresentado à Universidade de Aveiro para cumprimento 
dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Educação Pré-
Escolar e Ensino no 1.º Ciclo do Ensino Básico, realizado sob a orientação 
científica da Doutora Ana Alexandra Valente Rodrigues, Professora Auxiliar do 
Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro. 

 

  



  

  
 

 

 
Dedico este trabalho a mim mesma, por nunca desistir de perseguir o meu 
sonho, e a todas as crianças, em especial à Carolina, ao Vasco e ao Dinis. 
Obrigada pela vossa autenticidade e por serem uma fonte de inspiração e 
motivação. 

 
 

 

  



  

 

 
 
 

 
 

o júri   
 

presidente Professora Doutora Maria Gabriela Correia de Castro Portugal 
Professora associada da Universidade de Aveiro 

  

 

 Professora Doutora Maria Clara de Faria Guedes Vaz Craveiro 
Professora coordenadora da Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti 

  

 

 Professora Doutora Ana Alexandra Valente Rodrigues 
Professora auxiliar da Universidade de Aveiro 

  

 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 

 

 

  



  

  
 

agradecimentos 

 
Obrigada à minha orientadora, Professora Doutora Ana Rodrigues, por me ter 
acompanhado ao longo desta caminhada. Por todas as ideias e conversas, 
pelas suas palavras motivadores e inspiradoras, pela confiança depositada em 
mim e por me exigir nada mais que o melhor.  
 
Obrigada às professoras cooperantes que me acompanharam na minha prática 
pedagógica e que me fizeram crescer exponencialmente enquanto educadora e 
professora. Não tenho como agradecer a sorte que tive em encontrar tão boas 
profissionais, dedicadas e apaixonadas por aquilo que fazem, que me marcaram 
e ajudaram a definir a minha identidade enquanto profissional. Sem dúvida que 
levarei estas experiências para sempre comigo. 
 
Obrigada aos meus meninos, por me terem recebido tão bem e aceitarem 
receber de braços abertos os desafios que vos fui lançando ao longo deste 
percurso. Serão sempre os meus primeiros alunos. 
 
Obrigada à minha família, em especial ao meu pai, por sempre ter acreditado 
em mim e me apoiar em todas as minhas escolhas. Obrigada por seres um 
exemplo, por me encorajares a seguir os meus sonhos. 
 
Obrigada ao Manu, por ter estado sempre lá para mim, nos bons e maus 
momentos, e por sempre acreditar e me fazer acreditar que estava a dar o 
melhor de mim. 
 
 
 
  

 
 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

palavras-chave 

 
Autorregulação, autonomia, (auto)avaliação, 1.º Ciclo do Ensino Básico, 
estratégias de ensino e aprendizagem 

 

resumo 
 

 

O presente relatório de estágio enquadra-se no âmbito da unidade curricular 
Prática Pedagógica Supervisionada e retrata o desenvolvimento de um projeto 
de intervenção-investigação sobre a autorregulação e autonomia numa turma 
do 3.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 
A autorregulação e autonomia na aprendizagem são apontadas como 
competências essenciais ao séc. XXI que devem ser desenvolvidas desde os 
primeiros anos de idade. No entanto poucos são os estudos identificados neste 
âmbito no contexto do 1.º Ciclo do Ensino Básico.  
Neste sentido, definiram-se como objetivos do projeto de intervenção-
investigação: (i) identificar estratégias promotoras de autorregulação na 
literatura de referência; (ii) desenvolver um projeto de intervenção promotor de 
autorregulação; (iii) avaliar os efeitos do projeto na promoção de autonomia nos 
alunos. 
Nesse sentido, no enquadramento teórico de suporte ao projeto de intervenção-
investigação, apresentam-se os conceitos de autorregulação e autonomia, 
sistematizam-se as principais perspetivas teóricas e alguns modelos de 
autorregulação, fundamenta-se a importância e pertinência da autorregulação e 
autonomia na sociedade atual e para o sucesso académico dos alunos, 
identificam-se estratégias promotoras de autorregulação, bem como modelos de 
avaliação da autonomia. 
Dada a situação excecional de pandemia resultante do surto do Covid-19 que 
se viveu durante o desenvolvimento deste trabalho, apresenta-se o projeto de 
intervenção planificado para ser desenvolvido em contexto presencial com a 
turma onde decorreu a Prática Pedagógica Supervisionada, bem como uma 
adaptação do mesmo ao contexto de ensino a distância.  
O projeto de intervenção-investigação com características de investigação-
ação, englobou diferentes técnicas de recolha de dados, tais como, inquéritos 
por questionário; observação direta e recolha documental. Os dados obtidos 
foram analisados com recursos à técnica de análise de conteúdo de base 
categorial e por uma análise descritiva quantitativa. 
A análise dos dados obtidos através do questionário de (auto)avaliação da 
autonomia dos alunos implementado antes e após a implementação do projeto 
de intervenção, dos instrumentos de apoio à planificação e monitorização das 
atividades, dos registos das observações efetuadas e dos trabalhos dos alunos, 
aponta no sentido de que a promoção de um contexto de ensino e aprendizagem 
autorregulado contribuiu para o desenvolvimento da autonomia dos alunos, bem 
como para os tornar mais conscientes de si enquanto aprendentes. 
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abstract 

 
 
 

This internship report falls within the scope of the Supervised Pedagogical 
Practice course and portrays the development of an intervention-research 
project on self-regulation and autonomy in a class of the 3rd year of the 1st Cycle 
of Basic Education. 
Self-regulation and autonomy in learning are pointed out as essential 
competences to the 21st century that must be developed from the first years of 
age. However, few studies have been identified in this field in the context of the 
1st Cycle of Basic Education.  
In this sense, the objectives of the intervention-research project were defined: (i) 
to identify strategies promoting self-regulation in the reference literature; (ii) to 
develop an intervention project promoting self-regulation; (iii) to evaluate the 
effects of the project in promoting autonomy in students. 
In this sense, in the theoretical framework of support to the intervention-research 
project, the concepts of self-regulation and autonomy are presented, the main 
theoretical perspectives and some models of self-regulation are systematized, 
the importance and pertinence of self-regulation and autonomy in the current 
society and for the academic success of the students are based, strategies 
promoting self-regulation are identified, as well as models of evaluation of 
autonomy. 
Given the exceptional situation of a pandemic resulting from the outbreak of 
Covid-19 that occurred during the development of this work, we present the 
intervention project planned to be developed in a classroom context with the 
class where the Supervised Pedagogical Practice took place, as well as its 
adaptation to the distance learning context.  
The intervention-research project with characteristics of research-action, 
included different techniques of data collection, such as questionnaire surveys; 
direct observation and documentary collection. The data obtained were analysed 
with resources to the categorical-based content analysis technique and by a 
quantitative descriptive analysis. 
The analysis of the data obtained through the questionnaire of (self-)evaluation 
of autonomy of students implemented before and after the implementation of the 
intervention project, the instruments for planning and monitoring of tasks, the 
records of observations made and the work of students, points to the fact that 
the promotion of a self-regulated teaching and learning context contributed to the 
development of autonomy of students, as well as to make them more aware of 
themselves as learners. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente relatório surge no âmbito da formação inicial de professores, tal como prevista e 

definida pelo Decreto-Lei n.º 79/2014 de 14 de maio publicado em Diário da República. Dividida 

em dois ciclos de estudo, Licenciatura e Mestrado, a formação inicial de professores “culmina com 

a prática supervisionada (…) [que] corresponde ao estágio de natureza profissional objeto de relatório 

final” (Decreto Lei no 79/2014 de 14 de maio do Ministério da Educação e Ciência, 2014, pp. 2819-

2821). Assim, este documento procura descrever o percurso percorrido ao longo da prática, assim 

como as reflexões e aprendizagens desenvolvidas ao longo deste período inicial de formação. 

 

 Em contexto académico, o seu desenvolvimento ocorreu como resultado da articulação entre 

duas unidades curriculares anuais, Prática Pedagógica Supervisionada (PPS) e Seminário de 

Orientação Educacional (SOE), integrantes do plano de estudos do Mestrado em Educação Pré-

Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Universidade de Aveiro. Ambas se desenvolveram 

ao longo dos dois semestres do 2.º ano do Mestrado do ano letivo de 2019/2020.  

  

 Segundo o quadro organizacional da unidade curricular de PPS, os estudantes passam, em 

cada um dos semestres, por um contexto educativo real distinto, cada um correspondente a um dos 

ciclos de estudo abrangidos pelo grupo de recrutamento para o qual a formação académica os prepara, 

neste caso instituições do Pré-Escolar (PE) e Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico (1.º CEB). Todos 

estes estabelecimentos de ensino estão protocolados com a Universidade de Aveiro e dispõem de um 

ou mais educadores/professores que se disponibilizaram para acompanhar e supervisionar os 

formandos durante a sua prática. Os formandos são, por norma, organizados em díades, de modo a 

promover uma situação de formação colaborativa. A passagem por estes contextos divide-se em 

quatro fases distintas, promotoras de uma integração, responsabilidade e complexidade crescentes.  

 

 A primeira fase diz respeito ao período de Observação dos Contextos de Intervenção. Esta 

decorreu entre 30 de setembro e 16 de outubro de 2019 no primeiro contexto, e entre 10 de fevereiro 

e 4 de março de 2020 no segundo contexto. Esta fase teve como principal objetivo o conhecimento 

e caracterização dos diferentes contextos em que se iria intervir, particularmente o grupo de 

crianças/alunos da sala em que se iria desenvolver a PPS e o projeto de intervenção-investigação. 

Esta primeira etapa permitiu não só a contextualização das diferentes realidades, mas também a 

recolha de informações cruciais para a futura intervenção, fundamentando-a, assim como a 

justificação e pertinência do projeto de intervenção-investigação no contexto em que foi 

desenvolvido. 
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 A segunda fase, designada Intervenções de Curta Duração, teve lugar entre 21 e 23 de 

outubro de 2019 no 1.º contexto de intervenção, e de 9 a 11 de março de 2020 no 2.º contexto de 

intervenção. Esta etapa corresponde, tal como o próprio nome indica, ao início das intervenções de 

ambos os formandos da díade no contexto educativo, por curtos períodos, uma manhã ou uma tarde, 

sempre de forma intercalada entre os dois elementos.  

 

 A terceira fase é caracterizada pela Intervenção Diária de Responsabilidade Individual. Mais 

uma vez esta ocorre de forma intercalada entre os membros da díade, para garantir a igualdade em 

termos do número de horas e oportunidades de intervenção. Esta decorreu entre 28 e 30 de outubro 

de 2019 no 1.º contexto. No 2.º contexto esta fase não chegou a ser realizada, devido à situação 

excecional de pandemia vivida no país, provocada pelo surto de Covid-19, e consequente 

encerramento de todas as escolas do país a partir do dia 16 de março de 2020.  

 

 A quarta e última fase concerne a Intervenção Semanal de Responsabilidade Individual. É a 

fase que apresenta uma maior duração (seis semanas) e, tal como todas as outras, é partilhada entre 

os elementos da díade de forma intercalada. No primeiro contexto esta decorreu entre 4 de novembro 

e 11 de dezembro de 2019. Tal como sucedeu na fase anterior, esta última etapa não se verificou no 

2.º contexto, devido à situação de pandemia e consequente declaração pelo Governo de Portugal do 

ensino a distância, programa intitulado #EstudoEmCasa, para todos os ciclos do Ensino Básico até 

ao final do ano letivo 2019/2020.   

 

Independentemente da fase a que se refira, os formandos encontraram-se no contexto de 

segunda a quarta-feira durante todo o horário do período letivo, num total de 16h de contacto 

semanais.  

 

Com isto, o presente relatório organiza-se em cinco grandes capítulos, relacionados entre si, 

que pretendem resumir a experiência e construção da identidade profissional de uma estudante de 

educação em situação de formação inicial. Para além disso, relata o desenvolvimento e 

implementação de um projeto de intervenção-investigação em contexto educativo. 

 

O primeiro capítulo, intitulado Contextualização do Projeto de Intervenção-Investigação, 

engloba uma breve caracterização dos dois contextos de intervenção, para que se compreenda de 

melhor forma as opções tomadas. Inclui também o relato do surgimento da problemática em estudo 

e a apresentação da questão de investigação e respetivos objetivos. 
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O segundo capítulo, denominado Fundamentação Teórica, concerne uma revisão literária 

da temática em estudo. Para isso, começa-se por explicitar os conceitos de autorregulação e 

autonomia na aprendizagem. Relativamente ao primeiro, destacam-se as principais perspetivas 

teóricas, servindo de base à compreensão do processo de construção de alguns dos modelos teóricos 

da autorregulação que são apresentados no tópico seguinte. Explicita-se, posteriormente, a relação 

existente entre os dois conceitos apresentados, assim como a sua pertinência enquanto competências 

de referência no séc. XXI e a sua relação com o sucesso escolar. Por último, destaca-se um conjunto 

de estratégias promotoras da autorregulação e autonomia no contexto escolar e analisa-se um modelo 

de (auto)avaliação da autonomia.  

 

O terceiro capítulo refere-se à parte empírica do projeto, isto é, ao Projeto de Intervenção-

Investigação com características de Investigação-Ação, como se nomina. Assim, começa-se por 

destacar a componente prática do projeto, onde, primeiramente, se apresenta uma proposta de 

intervenção em contexto presencial, de sala de aula, e, seguidamente, se relata a intervenção 

desenvolvida em contexto de ensino a distância. Num segundo momento, refere-se à componente 

investigativa do projeto, na qual se se explicita os procedimentos metodológicos de recolha de dados 

e os procedimentos metodológicos de análise dos dados. 

 

O quarto capítulo, Análise e discussão dos dados, integra, tal como o seu título indica, a 

apresentação e análise dos dados obtidos antes, durante e depois da implementação do projeto. 

Realça-se a evolução dos resultados ao longo da implementação do projeto. 

 

O quinto e último capítulo, Conclusões e Considerações Finais, apresenta as principais 

conclusões e considerações da aplicação e desenvolvimento do projeto, assim como, as principais 

limitações do mesmo, propostas de melhoria e sugestões de possíveis tópicos para investigação futura 

dentro da temática trabalhada. Para além disso, reflete-se sobre o contributo deste projeto de 

intervenção-investigação e da PPS para a formação da identidade pessoal e profissional da professora 

estagiária. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO DO 

PROJETO DE INTERVENÇÃO-

INVESTIGAÇÃO 
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1. Contextos educativos de observação e intervenção 

  O Contexto A designa o primeiro contexto em que se desenvolveu a PPS. Este corresponde 

a uma instituição de ensino de um agrupamento de escolas do distrito de Aveiro, que oferece as 

valências do PE e 1.ºCEB. A escola conta um com total de 209 alunos divididos em duas salas do 

PE e oito turmas do 1.ºCEB. Foi numa das salas do PE desta escola que ocorreram as observações e 

intervenções no âmbito da PPS durante o 1.º semestre.  

  

O grupo do PE com que se trabalhou é constituído por 20 crianças, 10 de cada género, com 

idades compreendidas entre os três e os seis anos, 13 das quais frequentam pela primeira vez o PE. 

Duas das crianças do grupo estão diagnosticadas com Necessidades Educativas Especiais, uma delas 

com Síndrome de Down e outra com espetro de autismo. Ambas usufruem de um acompanhamento 

diário, durante o primeiro período da manhã, isto é, das 9h às 10h30min, de uma professora de 

educação especial, que desenvolve atividades específicas com estas e que ocorrem na maioria do 

tempo na própria sala. Quando a educadora promove atividades de grande grupo neste período, estas 

crianças acompanham o resto do grupo, sob a supervisão mais próxima da professora de educação 

especial.   

  

Dezoito das 20 crianças do grupo vivem na mesma freguesia onde se situa a escola, sendo 

que as outras duas residem em freguesias vizinhas. De qualquer das formas, a maioria desloca-se de 

carro para a escola. No que diz respeito às qualificações académicas dos pais, estas são bastante 

diversificadas e variam desde o 1.º CEB ao nível do Mestrado. Quanto às ocupações profissionais, 

estas dividem-se entre os setores secundário e terciário, sendo que a maioria trabalha por conta de 

outrem. Apenas uma criança não possui computador e internet em casa. 

 O seguinte quadro sintetiza a rotina diária do grupo de crianças da sala do PE: 

 

Gestão do tempo Atividade/momento do dia 

9h às 9h30min/40min Acolhimento individual das crianças e receção dos pais. 

9h30min/40min às 10h 
Acolhimento das crianças em grande grupo na manta e realização de 

uma atividade orientada. 

10h às 10h15min Brincar espontâneo. 

10h15min às 10h30min 1.º momento de higienização. 

10h30min às 11h 

Hora do lanche da manhã, seguida da visualização de vídeos 

educativos /desenhos animados no computador. 
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11h às 11h30min Brincar espontâneo no exterior. 

11h30min às 

12h/12h15min 

Atividade orientada seguida do brincar espontâneo, caso terminem a 

tarefa atempadamente (ou simultaneamente – nem sempre todas as 

crianças estão envolvidas na mesma tarefa ou ao mesmo tempo). 

 

12h15min às 12h30min 
2.º momento de higienização e acompanhamento das crianças ao ATL 

ou ao portão da escola (conforme as situações). 

12h30min às 14h Almoço. 

14h às 14h10min/15min 
Acolhimento e reunião com as crianças em grande grupo na área da 

manta. 

14h10min/15min às 

15h/15h15min 

Atividade orientada seguida de brincar espontâneo (ou 

simultaneamente - nem sempre todas as crianças estão envolvidas na 

mesma tarefa ou ao mesmo tempo). 

15h15min às 15h30min 
3.º momento de higienização e acompanhamento das crianças ao ATL 

ou ao portão da escola (conforme as situações). 

Quadro 1 - Rotina diária do grupo de crianças do PE. 

 

 O contexto B designa o segundo contexto em que ocorreu a PPS durante o segundo semestre 

e no qual foi implementado o projeto de intervenção-investigação, num ambiente de ensino a 

distância. Complementarmente, este diz respeito a uma instituição de ensino do 1.º CEB de um 

agrupamento de escolas do distrito de Aveiro. Esta instituição acolhe somente a valência do 1.º CEB, 

contando com 12 turmas, três por cada ano de escolaridade. 

 

 A prática e implementação do projeto ocorreu numa das salas do 3.º ano da escola, formada 

por 24 alunos, 12 do sexo feminino e 12 do sexo masculino, todos de nacionalidade portuguesa e 

com idades compreendidas entre os oito e nove anos. Duas alunas da turma são irmãs gémeas. A 

grande maioria, 22 alunos, reside na mesma freguesia onde se localiza a escola, sendo que os outros 

dois alunos residem em freguesias vizinhas. No entanto, vários alunos na turma têm os seus pais 

divorciados e, devido à guarda partilhada, nem sempre se encontram na mesma casa, mas parece 

haver uma delas em que passam a maioria do seu tempo. 

 

  Dos 24 alunos da turma, dois deles foram diagnosticados com Necessidades Educativas 

Especiais. Um deles foi diagnosticado com Síndrome de Asperger e défice de atenção e 

hiperatividade. Atualmente, este aluno encontra-se medicado por um médico especialista e está 
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abrangido pelo Decreto-Lei 54/2018, usufruindo de medidas seletivas e do apoio de uma professora 

de educação especial duas vezes por semana, num total de 3h semanais. A sua situação levou também 

ao usufruto de redução de turma. Neste momento a professora titular da turma aguarda a visita de 

membros do Centro de Recursos TIC de Aveiro com o objetivo de adquirir algum equipamento de 

suporte à preparação de atividades mais adequadas e estimulantes para este aluno.  

 

O outro caso é um aluno a quem foi diagnosticado dislexia e disortografia fonológica, 

beneficiando igualmente de medidas seletivas. Para além destes dois alunos, existe ainda uma outra 

aluna que está medicada para o défice de atenção e concentração e uma aluna que está a ser alvo de 

um processo de avaliação e observação.  

 

Quanto ao nível socioeconómico da turma, pode-se dizer que este é de nível médio-elevado. 

Da análise feita às fichas individuais dos alunos, disponibilizadas pela professora titular da turma, 

pode-se concluir que todos os pais (mãe e pai) dos alunos são de nacionalidade portuguesa, à exceção 

de duas mães que têm nacionalidade alemã e guineense. Relativamente à formação académica dos 

pais, um não tem habilitações, um tem o 3.º CEB, dez têm o ensino secundário, sete possuem uma 

licenciatura e um possui o grau de doutoramento. No caso das mães, a maioria (15) possui o grau de 

licenciatura. Das restantes, duas não têm habilitações, uma possui o 3.º CEB, duas o ensino 

secundário, três o grau de mestrado e não existe informação relativamente a uma das mães.  

 

São as mães que, na sua grande maioria (19), assumem o papel de encarregado de educação. 

Quanto à situação profissional dos pais, na sua maioria (21) trabalham por conta de outrem. Apenas 

um trabalha por conta própria como isolado e desconhece-se a informação relativamente a dois dos 

pais. No caso das mães, também a maioria (18) trabalha por conta de outrem. Das restantes, uma 

trabalha por conta própria como isolada, uma é doméstica, uma é estudante e não se conhece a 

situação profissional de três das mães. Todos os alunos da turma têm acesso à internet em casa e a, 

pelo menos, um dos seguintes aparelhos eletrónicos: computador, tablet ou telemóvel. 

 

De entre os vários projetos em que a turma está envolvida, destaca-se o Projeto de Autonomia 

e Flexibilidade Curricular, do qual esta é uma turma-piloto. Como está previsto no despacho 5907 

de 2017, as turmas que integram este projeto, têm como base do seu currículo  

 

“o conjunto de conhecimentos, capacidades e atitudes constantes nos documentos 

curriculares, designadamente nas «Aprendizagens essenciais», a partir dos quais as escolas 

definem as suas opções curriculares com vista à aquisição do conjunto de competências 
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definidas no «Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória»” (Despacho no 5907 de 

16 de maio do Gabinete do Secretário de Estado da Educação, 2017). 

 

Produto desta situação, a turma é alvo de algumas dinâmicas distintas, como é o caso dos 

grupos de homogeneização que ocorrem às terças e quintas-feiras de manhã, das 9h às 10h30min, 

nas disciplinas de português e matemática, respetivamente. Estes grupos são formados por alunos 

das três turmas do 3.º ano da escola e têm como objetivo trabalhar questões que mais se adaptam e 

representam as maiores dificuldades dos alunos de cada grupo. Assim, cada professora de uma turma 

do 3.º ano fica encarregue de um dos grupos. 

 

 

Quadro 2 -Horário por disciplinas da turma do 3.º ano do 1.º CEB. 

 

O horário da turma pode ser encontrado no Quadro 2. Apesar da turma ter este horário 

estabelecido, este apenas serve como guia e orientação para a professora, sendo flexível, com exceção 

das aulas de TIC no âmbito da Academia J e das aulas de inglês, dinamizadas por uma professora 

contratada.  
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2. Emergência da temática do projeto de intervenção-investigação 

 A temática da autorregulação e autonomia sempre interessou particularmente por se 

considerar que são competências que a escola, enquanto entidade formadora de futuros cidadãos que 

se esperam ser competentes e ativos na sociedade, deveria promover nos seus alunos. Assim, nos 

diversos contextos em que se realizou as observações e intervenções, procurou-se, durante os 

períodos de observação, perceber se estas eram competências trabalhadas numa base regular e, nesse 

caso, que medidas e estratégias eram adotadas para a promoção destas competências nas crianças e 

alunos. Por outro lado, tentou-se de igual forma averiguar a pertinência do desenvolvimento de um 

projeto desta dimensão nos diferentes contextos. 

  

 No contexto A, pôde-se perceber pela atuação da educadora da sala que a promoção de 

comportamentos autorregulatórios e consequente desenvolvimento da autonomia nas crianças era 

uma das principais preocupações. Nas notas de campo (anexo1) que foram sendo registadas ao longo 

das observações neste contexto, são várias as referências feitas à liberdade dada às crianças para 

realizarem as suas próprias escolhas e tomarem decisões  

 

“as crianças têm liberdade para escolher o que pretenderem fazer (escolhem o jogo/atividade 

para brincar) (…) Voltamos à sala e a educadora pergunta quem quer ir para o espaço 

exterior, quem não quer ir continua a ver vídeos ou pode também ficar dentro da sala a 

brincar (…) Quando terminam a educadora pergunta aos meninos quem quer fazer recorte, 

brincar com plasticina ou fazer um desenho, dividindo-os em três grupos. Os meninos têm 

liberdade para escolher. (…) Explica que tem como objetivo desenvolver a criatividade das 

crianças, mas sempre dando-lhes autonomia (…) As crianças têm opção de ficar na sala a 

realizar outra atividade que prefiram ou se a meio querem ir para a sala também podem (…) 

perguntou a cada um o que queria fazer, dando várias opções” (NC1 registadas entre 30 de 

setembro e 9 de outubro de 2019). 

 

 De uma forma geral, como se pode averiguar pelos registos apresentados, a educadora 

tentava sempre guiar-se pelos interesses das crianças e, para isso, dava-lhes liberdade de escolha 

muitas das vezes relativamente às atividades que pretendiam realizar. Para além disso, procurava 

 
1 Excertos das Notas de Campo. 
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sempre disponibilizar uma grande diversidade de recursos materiais, guiando as crianças através da 

apresentação de ideias e propostas distintas de uso dos mesmos, mas eram estas que tinham a última 

palavra quanto ao que pretendiam desenvolver.  

 

Por outro lado, foi-se verificando que no contexto específico do PE parece haver uma elevada 

relação entre os níveis de autorregulação e autonomia, no sentido de movimentação dentro da sala, 

de tomar decisões quanto às atividades a desenvolver, etc. e o grau de conhecimento das regras de 

funcionamente da sala. Durante as observações foi-se averiguando que as crianças que já tinham 

frequentado o pré-escolar, principalmente aquela sala com aquela educadora, por conhecerem o seu 

espaço, recursos e regras de funcionamento, eram as que revelavam maiores níveis de autonomia. 

 

Desta forma, foi surgindo a ideia de trabalhar o desenvolvimento de comportamentos 

autorregulatórios nas crianças, no sentido de ganharem maior consciência de si enquanto aprendentes 

e de tomarem decisões, assumindo responsabilidade pelas mesmas, e que impacto estes teriam na sua 

autonomia. 

 

Já no contexto B, a falta de autorregulação e autonomia nos alunos para tomar decisões e a 

grande dependência da professora para avançarem nos diversos trabalhos/tarefas que iam realizando, 

foi-se tornando um tópico de destaque ao longo das observações. Vários excertos das notas de campo 

que foram sendo registadas apontam neste sentido:  

 

“Quando não se lembram de alguma coisa, não têm autonomia para ir procurar a resposta 

(no caderno ou etc) e perguntam logo à professora para obter a resposta (…) Os alunos não 

copiam nada para o caderno antes da professora dar permissão (…) Os alunos fazem várias 

questões sobre como colar o mapa, onde escrever as informações… a professora comenta 

que têm de começar a ganhar autonomia, que estão habituados a que lhes digam como fazer 

tudo. Fazem o mesmo para os outros dois mapas.” (NC registadas entre 10 e 19 de fevereiro 

de 2020). 

 

De maneira geral os alunos revelam uma tendência em recorrer de imediato à professora 

quando não sabem uma resposta ou como resolver uma dada tarefa. Não têm autonomia para tentar 

procurar a resposta sozinhos, nem recorrem a um colega da turma. Para além disso, estão sempre 

pendentes da professora para realizarem o que quer que seja: iniciar a resolução de um exercício, 
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copiar o que está no quadro para o caderno, abrirem o caderno ou o manual, se devem copiar a lápis, 

a caneta, a caneta de cor, entre outros. Este fator torna-se ainda mais evidente quando se tratam de 

trabalhos mais manuais, isto é, que impliquem recorte/colagem/pintura, como podemos concluir da 

análise das tabelas de observação referentes à natureza das participações dos alunos (anexo 2). Da 

observação destas tabelas pôde-se perceber que os alunos colocam muitas mais questões sobre o que 

podem ou não fazer e sobre como o devem fazer neste tipo de atividades.  

 

Por outro lado, no que diz respeito à ação da professora da turma, pôde-se evidenciar o uso 

de algumas estratégias promotoras de comportamentos autorregulatórios nos alunos, com vista ao 

desenvolvimento da sua autonomia. Destaca-se, assim, o ensino explícito de algumas estratégias de 

estudo/aprendizagem em diferentes contextos, por exemplo na resolução de exercícios de 

matemática, “Ensina-lhes também as diversas etapas como devem pensar para conseguirem resolver 

um exercício matemático” (NC registadas a 17 de fevereiro de 2020) e na orientação de trabalhos de 

pesquisa, discutindo com os alunos informações relevantes que devem pesquisar e como o podem 

fazer “Explica que este é um trabalho que gostam muito de fazer e que previamente os tinha orientado 

para a pesquisa” (NC registadas a 17 de fevereiro de 2020).  

 

 Deste modo, ocupando a temática da autorregulação e da autonomia um papel importante no 

funcionamento e nas competências trabalhadas em ambos os contextos, e principalmente 

evidenciando-se a falta de autonomia no segundo contexto, optou-se por implementar um projeto de 

intervenção-investigação com características de investigação-ação que abordasse esta temática.  
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3. Questão e objetivos do projeto de intervenção-investigação  

Delineada a temática de estudo, apresenta-se, de seguida, a questão de investigação e os objetivos 

de investigação definidos para este projeto de intervenção-investigação com características de 

investigação-ação. 

 

Assim, apresenta-se como questão de investigação: Quais os efeitos de um contexto de ensino e 

aprendizagem autorregulatório na promoção de autonomia em alunos do 3.º ano de escolaridade? 

 

Definem-se, consequentemente, como objetivos de investigação: 

i. Identificar estratégias promotoras de autorregulação na literatura de referência; 

ii. Desenvolver um projeto de intervenção promotor de autorregulação; 

iii. Avaliar os efeitos do projeto na promoção de autonomia nos alunos. 

 

        Tendo em conta as fases de autorregulação propostas pelo modelo de Zimmerman, no qual se 

baseia o projeto, apresentam-se (Quadro 3) para cada uma delas os aspetos nos quais se pretende 

focar e analisar a evolução dos alunos no que respeita à promoção da sua antonomia.   

Fases/etapas de autorregulação Capacidades 

1. Antecipação e preparação 

❖ Distribuir o trabalho/tarefas em 

contextos de trabalho de grupo; 

❖ Planificar (decidir recursos materiais 

a utilizar e estratégias a adotar para 

alcançar os objetivos).* 

2. Execução e controlo 

❖ Resolver possíveis obstáculos que 

possam surgir à sua planificação de 

forma autónoma. 

3. Autorreflexão e autorreação 

❖ Refletir sobre a sua ação;*2 

❖ Aplicar as capacidades 

desenvolvidas em novas situações. 

Quadro 3 - Aprendizagens a promover por etapa do processo de autorregulação. 

  

 
* Apenas as capacidades assinaladas a * foram desenvolvidas e trabalhadas de forma sistemática, devido ao tempo 

reduzido de interação com os alunos, em consequência da situação excecional de pandemia e declaração do Ensino a 

Distância. 
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CAPÍTULO II - 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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1. Procedimentos metodológicos de apoio à pesquisa bibliográfica 

 

Com o objetivo de se aprofundar os conhecimentos e a compreensão sobre a temática da 

autorregulação, procedeu-se a uma pesquisa organizada em base de dados distintas. Para isso, 

começou-se por definir um conjunto de palavras-chave: “autorregulação”, “autoaprendizagem”, 

“educação pré-escolar” e “1.º ciclo de ensino básico”. Para abranger um maior número de 

publicações, procedeu-se à introdução desses mesmos termos em inglês, atendendo igualmente à 

variação entre o inglês do Reino Unido e o inglês dos Estados Unidos da América: “self-

learning”/”self-regulated learning”/self-directed learning”, “preschool education”/”early childhood 

education”/”kindergarten” e “primary school”/”elementary school”.  

A procura das publicações, recorrendo aos termos acima apresentados, foi feita nas bases de 

dados ERIC, SCOPUS e GoogleScholar, através das combinações de “AND” ou “OR”. Naquelas em 

que era possível, foram aplicados variados filtros, limitando-se a pesquisa a artigos científicos e 

livros, e à sua publicação em língua portuguesa ou inglesa. Deu-se prioridade à literatura dos últimos 

20 anos (a partir do ano de 2000). 

 Dos resultados obtidos, foram selecionados aqueles que tivessem no seu título ou palavras-

chave pelo menos um dos termos introduzidos na pesquisa. Depois, procedeu-se à leitura dos 

resumos para se perceber se realmente abordavam a temática da autorregulação no sentido em que 

se procurava para esta revisão (isto é, se se referiam aos primeiros anos de escolaridade, ou se 

abordavam pelo menos um dos tópicos definidos no índice apresentado neste trabalho). Assim, foram 

selecionados 20 artigos, datados de entre 2005 e 2019 e um livro datado de 2000 (anexo 3 - Tabela 

1). 

Para além disso, várias publicações referidas no presente trabalho provêm da pesquisa e 

leitura das referências bibliográficas dos artigos e do livro que surgiram nesta pesquisa. Estas 

correspondem a 15 artigos, sete livros e cinco capítulos de livros, num total de 26 referências (anexo 

3 - Tabela 2).  

 

 

Para o tópico 2.2 (Modelos de autorregulação) 

 

 As palavras-chave “modelos” AND “autorregulação” e a expressão “modelos de 

autorregulação” foram introduzidas na base de dados do GoogleScholar. Dois artigos foram 

selecionados tendo em conta a correspondência das expressões com as palavras-chave ou o título do 
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documento. Para além disso, foram consultadas algumas referências bibliográficas desses dois 

artigos. No total, foram selecionados desta pesquisa três artigos científicos (anexo 3 - Tabela 3). 

 

 

Para os tópicos 2.3 e 2.4 (Autonomia: conceito e monitorização) 

Como metodologia de pesquisa para estes tópicos, complementar à inicialmente feita, foram 

utilizadas as seguintes palavras-chave nas bases de dados referidas: no Google Scholar foram 

introduzidas as expressões “conceito” AND “autonomia” AND “educação”, “evaluating autonomy 

in education” e “measuring autonomy”; já no ERIC foram introduzidas as expressões “autonomy” 

AND “monitoring” e “self-regulated learning” AND “autonomy”; e, por último, foi feita a pesquisa 

da expressão “autonomy in education” e “self-regulated learning” AND “autonomy” na Scopus. Os 

estudos consultados e analisados são datados de entre 1996 e 2019 e correspondem a 15 artigos 

científicos, um capítulo de livro e um livro em formato digital. A pesquisa foi também limitada a 

estudos em português e inglês. Recorreu-se igualmente à pesquisa e leitura de algumas das 

referências bibliográficas destas publicações (anexo 3 - Tabela 4). 

 

Para o tópico 3 (Estratégias promotoras de autorregulação e autonomia) 

Complementarmente à pesquisa bibliográfica inicialmente feita, foram também para este tópico 

definidas as seguintes palavras-chave: “estratégias de ensino e de aprendizagem” e “autorregulação”. 

A sua pesquisa foi feita na base de dados do Google Scholar, recorrendo à combinação “AND”.  A 

pesquisa foi limitada à língua portuguesa e inglesa. Dos resultados obtidos, foram tidos em conta 

aqueles que incluíam no seu título ou palavras-chave os termos acima referidos. De seguida, 

procedeu-se à leitura dos resumos, tendo como critério a abordagem explícita a estratégias que são 

encaradas como promotoras de um ensino autorregulado. Assim, foram selecionados dois artigos 

científicos e um livro, publicados entre 2002 e 2019 (anexo 1 - Tabela 5). Para além disso, muita 

informação foi retirada de estudos que foram analisados tendo em conta as pesquisas feitas 

anteriormente, os quais referiam de forma explícita práticas consideradas promotoras da 

autorregulação. 
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2. Autorregulação e autonomia na aprendizagem  

Nesta secção apresentam-se os conceitos de autorregulação e de autonomia, explicitando-se 

o seu significado e relevo no contexto educativo, assim como a relação existente entre eles. Para isso, 

começa-se por explicitar algumas perspetivas teóricas da autorregulação, seguindo-se a apresentação 

de três modelos de autorregulação, baseados em diferentes perspetivas, contrapondo-se semelhanças 

e diferenças. 

De seguida, apresenta-se o segundo conceito aqui abordado, o de autonomia. O próximo 

tópico é dedicado à explicação da relação existente entre estes dois conceitos, autorregulação e 

autonomia, para que se possa esclarecer de que forma estes dois se relacionam e qual a sua 

importância para o estudo em causa.   

  Posteriormente, expõe-se a pertinência que a autorregulação (e autonomia) exercem na 

sociedade atual, destacando-se as suas potencialidades para o desenvolvimento das competências 

exigidas aos cidadãos do séc. XXI. 

Por último, destaca-se a provável relação existente entre o desenvolvimento da 

autorregulação e autonomia com o sucesso escolar. 

   

2.1. Perspetivas teóricas de autorregulação 

 

 Para que se possa de melhor forma entender o conceito de autorregulação, começa-se por 

descrever e analisar de forma geral algumas das perspetivas teóricas relacionadas com este conceito. 

Destacam-se, assim, a teoria psicanalítica de Freud, a perspetiva comportamental, a perspetiva de 

aprendizagem social, a perspetiva sociocognitiva, as perspetivas de desenvolvimento cognitivo de 

Piaget, Vygotsky e neo-Piageteana e ainda a teoria do processamento da informação. Cada uma delas 

representa uma abordagem distinta sobre como se processa o desenvolvimento da autorregulação no 

ser humano, desde a sua infância. 

         Comece-se por ver a perspetiva psicanalítica de Freud. Tal como explica Bronson (2000) 

na sua obra, a perspetiva psicanalítica de Freud “focused on emotional development. He saw the 

development of self-regulation as an outgrowth of emotional needs and drives” (p. 12). Freud 

defende essencialmente que a psique humana está dividida em três partes: o ego, o superego e a id. 

A id diz respeito à parte inconsciente da psique, sendo, por isso, guiada pelos impulsos e desejos de 

cada momento. O superego, por oposição, corresponde aos valores morais e sociais que o indivíduo 

vai adquirindo ao longo da sua experiência de vida, tendo como função o controlo dos impulsos da 

id. No “centro”, encontra-se o ego que corresponde à parte da mente que opera como mediador entre 
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os instintos da id e os valores morais e sociais do contexto (superego), levando à tomada de decisões 

para a ação. 

Como afirma Freud (1952), “one of the basic differences between id and ego [is] that the id 

contents, the drives, develop according to innate laws, while the ego develops wholly under the 

impact of environmental, reality, factors, i.e., as the result of "learning”” (p.46).  Assim, o ego surge 

como a parte da id que foi sofrendo modificações consequentes do contacto do indivíduo com o 

mundo real. 

         Ora, Freud (1951) defende que quando um indivíduo nasce, a sua psique apenas se constitui 

pela id e, portanto, nos primeiros anos de vida “the infant acts impulsively, unrelated to dangers of 

reality and uninfluenced by them (…) his only motive for action is a search for pleasure” (p.23). No 

entanto, à medida que vai crescendo e se desenvolvendo, o controlo exercido pela id no 

comportamento do indivíduo deixa de ser tão preponderante, assumindo a razão um papel cada vez 

mais controlador (Freud, 1951, p. 24). Nesta medida, Freud perspetiva a autorregulação como “a 

struggle to keep the warning forces of the personality under control and to cope with their demands 

successfully in the real world” (p. 12). 

         Por sua vez, a perspetiva comportamental atribui um papel central aos fatores externos ao 

ser humano e ao animal em geral, como principal condicionante do seu comportamento (Hull, 1943; 

Skinner, 1976; e Thorndike, 1911). Comece-se por ver a perspetiva de Thorndike (1911). Este autor 

começa por explicitar duas leis do comportamento em geral nos animais. A primeira diz que todo o 

comportamento é previsível e que, portanto, o mesmo animal numa mesma situação agirá de igual 

forma. Caso o mesmo comportamento não se verifique em iguais circunstâncias significa que o 

animal mudou. Esta mudança tanto pode estar relacionada com fatores físicos, como a fadiga, como 

poderá corresponder a processos mais complexos, tais como a aprendizagem. A segunda lei diz 

respeito à “law of effect” (Thorndike, 1911, p. 244). Esta lei sustenta que é o comportamento do 

animal que resultou num maior benefício para este numa dada situação que será associado à situação 

em causa e, por consequência, será aquele que irá adotar em situações futuras semelhantes. 

Por seu turno, Hull (1943) vem enfatizar ainda mais o papel preponderante exercido pelos 

fatores externos no comportamento e destaca ainda outra condicionante: a necessidade. Este defende 

que o comportamento pode mudar radicalmente de uma situação para outra, dependendo da 

necessidade que predomina no momento, e que numa mesma situação o comportamento pode ser 
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variado dependendo das condições externas. Referindo-se de igual forma à lei do efeito, afirma que 

“The second means of effecting behavioral adjustment is probably evolution's most impressive 

achievement; this is the capacity of organisms themselves to acquire automatically adaptive receptor 

effector connections. Such acquisition is learning” (Hull, 1943, p. 386). 

Assim, a perspetiva comportamental encara a autorregulação como “as learned self-control”, 

focando-se “on how the child learns the relative value of rewards and how the child develops 

strategies for controlling responses in order to gain the most advantageous rewards” (Bronson, 2000, 

p. 16). O seu desenvolvimento requer, desta perspetiva, que a criança aprenda como... 

“assess the relative value of a variety of rewards, to learn to choose appropriate goals, to give 

themselves effective instructions or follow instructions provided, to monitor their own 

activities, and to reward themselves for behaviors that will ultimately be rewarded in the 

environment (or will keep them from being punished)” (Bronson, 2000, p.15). 

Já do ponto de vista da perspetiva da aprendizagem social, que resulta da combinação das 

duas perspetivas anteriormente apresentadas, a autorregulação depende tanto de fatores internos 

(desejos e hábitos da criança) como de fatores externos (contingência do ambiente em causa). Para 

além destes, surge nesta perspetiva teórica um novo elemento: a imitação como fator de 

aprendizagem que orienta o comportamento (Bronson, 2000, p.16). 

O primeiro modelo apresentado segundo esta perspetiva teórica deve-se a Dollard e Miller 

(1945). Neste modelo, os autores destacam, para além dos fatores acima mencionados, o papel da 

linguagem na autorregulação (p.46). Esta surge como um elemento que permite ao ser humano 

aumentar as suas possibilidades de autorregulação, na medida em que a usa como ferramenta para 

refletir (falar) sobre os possíveis comportamentos a adotar e analisar as respetivas consequências, 

não havendo a necessidade de reprodução desses mesmos comportamentos (p.70). Trata-se, assim, 

quase de uma “pré-planificação”, ou da planificação antes da ação. 

Ainda dentro desta perspetiva, Bandura (1971) vem chamar à atenção para o papel da 

observação enquanto método de aprendizagem. Assim, os comportamentos adotados pelo ser 

humano, tanto podem ser regulados tendo por base a sua experiência direta (ação) ou a observação 

do comportamento de outros e respetivas consequências (Bandura, 1971, p.3). As capacidades 



 

21 

 

cognitivas superiores do ser humano são também destacadas por este autor, enaltecendo a capacidade 

de pensamento simbólico, isto é, a capacidade que se apresenta para na sua “cabeça” desenhar, refletir 

e solucionar problemas hipotéticos e as respetivas consequências de cada um (Bandura, 1971, pp. 2-

3). Desta forma, o ser humano, ao interiorizar a informação que recolhe seja por observação, 

experiência direta ou simbolicamente, atuará de acordo com o que viu e de acordo com as 

expectativas que criou para aquele ambiente e para a sua ação. 

Segundo esta perspetiva, tal como afirma Bronson (2000), 

“A child or adult is self-regulated in a particular performance area to the degree that she has 

developed internalized performance standards and goals in that area that support independent 

self-guided activities (including learning activities) and provide criteria for self-evaluation 

and self-reward. Motivation is inseparable from cognition in this model” (p.17). 

Este autor, por atribuir um papel central aos fatores cognitivos no processo de autorregulação, 

localiza a sua teoria igualmente numa perspetiva sociocognitiva. 

A área da cognição dedica-se essencialmente a compreender a forma como o ser humano se 

vê a si e aos outros. Segundo a perspetiva sociocognitiva, a origem das causas atribuídas aos 

comportamentos e o controlo psicológico apercebido são tópicos com particular relevo para a 

autorregulação (Bronson, 2000). 

Rotter (1966), defende que os efeitos da recompensa ou reforço de um dado comportamento 

adotado, variam de pessoa para pessoa, dependendo da perspetiva com que são encarados. Isto é, se 

uma pessoa encara a recompensa ou reforço como estando diretamente ligada à sua ação e, portanto, 

sendo consequência direta deste (“internal control”), ou se a encara como resultado de fatores 

externos, como a sorte ou o destino, que não estão diretamente relacionados com a sua ação (“external 

control”) (Rotter, 1966, p.1). Quando a primeira situação se verifica, o reforço, seja positivo ou 

negativo, fortalece ou diminui, respetivamente, a probabilidade desse mesmo acontecimento ocorrer 

numa situação futura em condições semelhantes. Já na segunda situação, ou seja, se se considerar o 

reforço/recompensa como consequência de causas externas, a probabilidade do mesmo 

comportamento adotado ser reforçado ou enfraquecido é menor. 
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Weiner (1979), ao refletir sobre a teoria da motivação baseada em fatores de causalidade, 

vem reforçar a ideia defendida por Rotter (1966). Mas para além de atribuir como fator variante da 

causalidade esta relação existente entre as consequências e a sua origem, defende que a 

motivação/reforço está também dependente da estabilidade do comportamento em causa, isto é, se é 

ou não variável dependendo das situações, e do grau de controlo por parte do indivíduo (Rotter, 1966, 

pp.6-7). 

Partindo da “assumption that thoughts lead to action” (Cohen, Emrich & deCharms, 1976, 

p.1) parece haver uma estreita relação entre os fatores de causalidade e as expectativas que são 

esperadas numa ação futura, assim como o empenho e o comportamento adotado pelo indivíduo. 

Dweck (1975) destaca esta relação afirmando que as crianças que atribuem as consequências dos 

comportamentos a fatores externos, por não se considerarem como “fator” relevante para os 

resultados, tendem a demonstrar menores níveis de esforço e perseverança. Na mesma medida, 

Cohen, Emrich e deCharms (1976) apresentam resultados de diversos estudos que apontam que os 

sujeitos que relacionam a causalidade das ações a fatores internos (“Origin”), isto é, que o reforço é 

consequência direta das suas ações,  

“liked the task, worked harder at it, and were more involved in the completed product" 

(deCharms, 1971, p.399). Both studies were successful in confirming that people do act 

differently when the choice to originate behavior is removed by situational constraints.” (p. 

1). 

No que diz respeito às perspetivas do desenvolvimento cognitivo, destacam-se as posições 

de Piaget, Vygotsky e a Neo-Piagetiana. Embora todas elas tentem explicar a relação existente entre 

a aprendizagem e o desenvolvimento e assumam que desde o nascimento até à idade adulta o ser 

humano passa por diferentes etapas de desenvolvimento, estas perspetivas apresentam também 

diferenças entre si. 

Piaget destaca quatro grandes estágios de desenvolvimento pelas quais o ser humano passa 

desde o seu nascimento até à idade adulta. São estes o estágio sensório-motor ou estágio pré-verbal, 

o estágio pré-operacional, o estágio das operações concretas e o estágio das operações hipotético-

dedutivas (Piaget, 1964, p.177). Segundo a sua perspetiva, são quatro os grandes fatores responsáveis 

pela evolução e passagem de um estágio para o outro: a maturação, a experiência, a transmissão 
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social e o equilíbrio / autorregulação (Piaget, 1964, p.178). Assim, pode perceber-se que Piaget 

considera a autorregulação como uma capacidade cognitiva inata ao ser humano que o ajuda a se 

adaptar às situações. Afirma mesmo que este último fator “seems to me to be the fundamental one” 

(Piaget, 1964, p. 181). 

Piaget chama também à atenção para o facto de apenas um fator por si só não ser suficiente 

para promover o desenvolvimento e consequente passagem de um estágio para o outro. A 

complexidade entre os estágios vai aumentando, em consequência do desenvolvimento de estruturas 

cognitivas mais complexas na criança, e esta só aprende (assimila) aquilo que as suas estruturas 

estejam preparadas para receber e interpretar (Piaget, 1964, p. 180). Esta mesma ideia é defendida 

por Vygotsky (1978). 

Vygotsky, embora não se refira a estágios, transmite também a ideia de uma evolução no 

desenvolvimento e consequente aprendizagem da criança. Partindo do princípio que o 

desenvolvimento e a aprendizagem ocorrem desde o nascimento e que desde o primeiro dia estão 

relacionados entre si, começa por fazer a distinção entre dois conceitos: o desenvolvimento real e a 

zona de desenvolvimento proximal (Vygotsky, 1978). O primeiro diz respeito às estruturas 

cognitivas já formadas, isto é, às funções maturadas da criança, aquilo que é capaz de fazer/realizar 

sozinha. A segunda diz respeito às funções que se encontram no processo de maturação. Neste 

processo dinâmico, o autor atribui um papel de relevo ao adulto (ou ao professor em contexto de 

ensino), afirmando que a criança só atinge o máximo das suas potencialidades, ou melhor, que só 

eleva ao máximo as suas capacidades, quando orientada e estimulada por este ou então quando 

trabalha em colaboração (Vygotsky, 1978, p.38). 

Assim, a criança, inicialmente guiada e subordinada a regras impostas pelo meio em que se 

insere, vai ao longo do seu desenvolvimento ganhando uma maior autonomia e capacidade para 

regular o seu próprio comportamento, à medida que compreende as regras e normas que orientam a 

sua sociedade (Vygotsky, 1978). A linguagem, surgindo inicialmente como elemento de 

comunicação, torna-se mais tarde na chave da autorregulação, quando transformada e usada como 

“internal speech”, permitindo “to organize the child´s thought” (Vygotsky, 1978, p.39). 

Por sua vez, os teóricos Neo-Piageteanos, não negando a existência dos estágios propostos 

por Piaget, atribuem-lhes uma nova interpretação. Assim, o desenvolvimento cognitivo, assim como 

o desenvolvimento cortical e da aprendizagem, parecem estar relacionados entre si. Ambos ocorrem 
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em ciclos que se caracterizam por momentos altos e baixos (“saltos” e “quedas”), que se repetem 

indefinidamente (Fischer, 2008; Fischer & Rose, 1998). Nesta perspetiva, “children´s information-

processing capacities change with age. Younger children have more limited memory capacities, more 

limited control over attention, and fewer “executive control structures”” (Bronson, 2000, p. 25). 

Por último, e de certa forma relacionada com a anterior, apresenta-se a perspetiva do 

processamento da informação. Esta perspetiva teórica cria uma analogia entre um computador e o 

ser humano, focando-se na forma como ambos processam a informação (Bronson, 2000; Kail & 

Bisanz, 1992). Os teóricos do processamento da informação assumem “that information is 

represented internally and manipulated in real time by mental processes. Researchers seek to 

determine what types of information are represented, how information is coded, and how it is 

organized” (Kail & Bisanz, 1992, p. 230). Defendem a existência de um número reduzido de 

operações mentais básicas que, operadas entre si de formas distintas e cada vez mais complexas, vão 

permitindo ao ser humano interpretar informação também ela cada vez mais complexa e obter 

respostas para os problemas, regulando a sua ação. Por isso, estes teóricos consideram que o 

desenvolvimento que se dá na criança está relacionado com a sua “capacity to engage in more 

organized, efficient, and effective cognitive processing” (Bronson, 2000).  

 

 

2.2. Modelos de autorregulação 

Revistas as principais perspetivas teóricas da autorregulação, apresentam-se agora três 

modelos distintos de autorregulação, propostos por diferentes autores e baseados em diferentes 

escolas de pensamento. Foram selecionados estes três modelos, por serem representativos de 

diferentes perspetivas teóricas, garantindo a diversidade de interpretações, tornando de igual forma 

mais rica a compreensão da autorregulação e do seu funcionamento. Apesar da diversidade de 

perspetivas, a interpretação sociocognitiva da autorregulação, a partir da qual se desenvolveu a teoria 

da aprendizagem autorregulada, é na qual se baseiam a maioria dos modelos existentes (Schraw, et 

al., 2002; Ganda & Boruchovitch, 2018).  
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Comece-se por destacar o “Good Information Processor Model” de Pressley, et al. (1989), 

que se sustenta na perspetiva teórica do processamento da informação. Este modelo descreve nove 

características essenciais que, combinadas entre si, definem um bom (indivíduo/aluno) processador 

de informação, designados pelos autores como “GIPs” (Good Information Processors). São estas: o 

planeamento do pensamento e do comportamento; a monitorização da ação; a capacidade superior 

de memória a curto prazo; a automatização; a posse de um conhecimento abrangente; a confiança 

apropriada; a crença na possibilidade e desejo de autoaperfeiçoamento; o viver para melhorar o 

desenvolvimento das capacidades de processamento da informação; e a sua seleção para ambientes 

que promovem as competências de processamento (Pressley, et al., 1989). Veja-se com mais 

pormenor cada um deles. 

A primeira característica diz respeito, tal como o próprio nome indica, à capacidade de estes 

organizarem o seu pensamento e comportamento (planificação) antes da ação, resultando numa 

sequência de estratégias que implicitamente refletem também as crenças e motivações dos 

indivíduos. Este planeamento tanto pode ser realizado internamente (pensamento) como 

externamente (recorrendo a esquemas, por exemplo) e tem sempre subjacente o cumprimento de um 

objetivo. Conscientes de que o plano pode não correr como previsto, “If an impasse is reached, more 

planning occurs to identify ways to overcome obstacles not considered during initial planning” 

(Pressley, et al., 1989, p.859). Os autores chamam ainda à atenção para o facto de a aplicação 

sistemática e rotineira desta “técnica” levar à sua automatização. 

A capacidade de monitorização é a segunda característica apontada de um bom processador 

de informação. Assim, estes possuem uma elevada consciência relativamente à sua ação que lhes 

permite compreender e “medir/classificar” a sua performance. Quando estes detetam uma falha ou 

se apercebem que a sua ação não está a produzir os efeitos esperados, mostram resiliência e analisam 

a situação de forma a recuperarem (Pressley, et al., 1989). 

A capacidade superior de memória a curto prazo será a característica mais importante deste 

modelo. Esta é apontada pelos autores como sendo um fator determinante na qualidade do 

pensamento  

“Like all information processing models, the good strategy user model acknowledged short-

term memory as an important determinant on thinking quality largely because short-term 

capacity limits the amount of information held in consciousness at any one time. Those with 
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greater short-term capacity can simultaneously process more than those with less capacity” 

(Pressley, et.al., 1989, pp. 859-860). 

Por outro lado, a informação que é detida nesta memória a curto prazo, juntamente com a 

informação alocada na memória a longo prazo, afeta a velocidade do processamento: sendo que a 

velocidade a que se processa a informação depende do conhecimento prévio do indivíduo 

relativamente ao assunto em causa (Pressley, et al., 1989, p.860). 

A automatização é outra característica fundamental de um “GIP”. A prática e a consequente 

experiência fazem com que os indivíduos automatizem a sua ação em determinadas situações. Esta 

automatização implica menos esforço e menos atenção exigida à sua realização, “Hence, more short-

term capacity is ‘left over’ to do other things simultaneously” (Pressley, et al., 1989, p.860). Com 

isto, o indivíduo não só se torna mais eficaz na sua ação, como ganha tempo e energia para 

desenvolver outras competências menos aprimoradas. 

A posse de um conhecimento abrangente, em termos de conteúdos e estratégias que estão 

alocadas na memória a longo prazo, surge como característica de um bom processador da 

informação, por permitir que este faça mais rápida e eficazmente associações entre este 

conhecimento e a nova informação que vai recebendo. Por outro lado, frequentemente o 

conhecimento prévio elimina a necessidade de implementação de uma ação estratégica, assim como 

aumenta significativamente a aprendizagem quando ativado intencionalmente (Pressley, et al., 1989, 

p. 861). 

Seguidamente, surge a confiança apropriada, isto é, os bons processadores da informação 

não só possuem uma confiança interna nas suas capacidades, como quando duvidam dessa mesma 

capacidade, utilizam essa incerteza como fator motivacional para melhorarem as suas competências. 

Para além das características já apontadas, os GIPs particularizam-se por: acreditar no 

autoaperfeiçoamento, vendo a sua evolução como estando no seu controlo, sendo por isso algo que 

desejam; viverem para melhorar o desenvolvimento das suas competências de processamento; serem 

selecionados para ambientes que também são caracterizados por serem promotores do 

aprimoramento das suas competências de processamento. Ora, os autores explicitam a divisão destas 
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características em termos da sua localização na memória dos indivíduos e apresentam os pré-

requisitos necessários a um bom processamento da informação: 

“Intact neurology is the prerequisite for good information processing, allowing strategies, 

motivational beliefs, and conceptual knowledge to be stored in long-term memory. The 

conscious use of this array of knowledge (e.g., execution of strategies or retrieval of prior 

knowledge in order to comprehend text) takes place in consciousness (i.e., short-term 

memory), which is limited in capacity” (Pressley, et al., 1989, p. 862). 

 Em jeito de conclusão, os GIPs ao possuírem uma base alargada de conhecimento, 

conseguem mais rápida e eficazmente associar nova informação ao conhecimento já adquirido e 

alocado na memória a longo prazo, criando aos que os autores designam de “clusters” de 

conhecimento (Pressley, et al., 1989). Por outro lado, a posse de uma grande motivação e confiança 

intrínseca para ativar conhecimentos prévios e aplicar estratégias, advém da crença que possuem 

sobre que o sucesso é fruto da sua aplicação eficiente. Assim, a prática sistemática leva à experiência, 

permitindo melhorar e aperfeiçoar as suas capacidades. A dada altura estas tornam-se tão 

interiorizadas que passam a ser automatizadas (alocando-se na memória a longo prazo) e, portanto, 

menor esforço é exigido, criando espaço na memória a curto prazo que permite a realização de mais 

ações em simultâneo. Esta simultaneidade, por sua vez, implica a melhoria da performance do 

indivíduo. 

Assim, “In short, good information processing stimulates additional cognitive growth, 

affording opportunities to increase both knowledge and skill-based competence” (Pressley, et al., 

1989, p.862). 

O segundo modelo que se apresenta é o “Three-layer Model” de Boekaerts (1999), cujo 

esquema representativo se pode observar na figura 1. 

Este modelo é baseado em três áreas de investigação/escolas de pensamento distintas: os 

estilos de aprendizagem; a metacognição e estilos de regulação; e o comportamento direcionado a 

objetivos (perspetiva comportamental). Cada uma destas áreas diz respeito a uma camada do modelo, 

desde a camada interna à camada externa, respetivamente. Boekaerts conjuga neste modelo o que de 
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mais positivo cada uma destas áreas tem para a compreensão e interpretação da autorregulação, não 

havendo sobreposição entre elas, mas interrelações. Assim, defende que “It has become clear that 

SRL is not an event but, rather, refers to a series of reciprocally related cognitive and affective 

processes that operate together on different components of the information processing system” 

(Boekaerts, 1999, p.447). 

 

Figura 1- Three-layer Model (Boekaerts, 1999, p. 449) 

A camada interna diz respeito à “regulation of processing modes”, quer isto dizer, à 

capacidade dos alunos em selecionar, combinar e coordenar estratégias cognitivas eficazmente. 

Dentro desta, o autor não destaca apenas os próprios estilos de aprendizagem dos alunos/as e as 

estratégias cognitivas por estes usadas, mas também a consciência e conhecimento que os alunos 

possuem sobre as opções de escolha relativamente a essas mesmas estratégias (Boekaerts, 1999, p. 

448). Boekaerts sustenta, deste modo, que os alunos só são capazes de adaptar as suas estratégias a 

uma dada tarefa/problema específico, se forem conhecedores dos diferentes caminhos possíveis. 

Assim, conclui que a posse de informação relativa aos processos cognitivos utilizados pelos alunos 

é crucial para se avaliar a qualidade dos seus processos de autorregulação, porém não é por si só 

suficiente (Boekaerts, 1999, p. 448). 

Assim, surge a camada central a que concerne a “regulation of the learning process”, ou seja, 

a capacidade do aluno em direcionar a sua própria aprendizagem, a que se designa de metacognição. 

Esta, embora englobe de certa forma a camada anterior, é mais abrangente. Nesta perspetiva, o 

“sucesso” da aprendizagem é entendido como a capacidade do aluno em organizar a sua 
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aprendizagem (planeando, executando, monitorizando, avaliando…) visando a aquisição de 

conhecimentos e capacidades e a sua transferência para novas situações (Boekaerts, 1999, p. 449). 

No entanto, Boekaerts (1999) faz uma advertência afirmando que o facto de um aluno ser capaz de 

planear, monitorizar e avaliar uma atividade, não significa que seja capaz de direcionar o seu estudo 

sem a ajuda de um adulto. Da mesma forma, a capacidade de o aluno direcionar o seu estudo pode 

variar dependendo da área de estudo que trata, ou do contexto (Boekaerts, 1999, p. 459). 

Assim, faz a distinção entre três tipos de regulação: “internal regulation”, “external 

regulation” e “shared regulation” (Boekaerts, 1999, p.459). A primeira ocorre quando o aluno é capaz 

de definir, sem qualquer orientação ou ajuda, os seus objetivos de aprendizagem e respetivas 

estratégias de aprendizagem/resolução de problemas. A segunda ocorre quando o aluno carece de 

orientação externa para iniciar ou completar uma tarefa. Já a terceira ocorre, tal como o próprio nome 

indica, quando as responsabilidades de regulação são partilhadas e geridas conjuntamente pelo 

professor e pelo aluno. Neste ponto, enfatiza que quanto maior for a regulação externa, menor é o 

desenvolvimento das capacidades metacognitivas dos alunos (Boekaerts, 1999, p.450). 

A terceira e última camada tange a “regulation of the self”. Esta relaciona-se com o nível de 

envolvência e compromisso na decisão e cumprimento dos objetivos autodefinidos. Dentro desta 

camada o autor destaca a motivação. Esta é apresentada como sendo uma terceira condição essencial 

à autorregulação porque, mesmo o aluno estando consciente do seu estilo de aprendizagem e consiga 

direcionar a sua aprendizagem, estas podem não ser por si só suficientes para que persiga e alcance 

os objetivos apresentados, ou porque considera o processo demasiado moroso, ou porque não se 

identifica (pessoalmente) com os objetivos (Boekaerts, 1999, p. 452). Neste contexto, o autor destaca 

a diferença entre “self-initiated” e “teacher-initiated activities” e a existência de uma hierarquia 

dentro dos objetivos, sendo que os dominantes têm maior chance de serem perseguidos e 

conquistados. Assim, a motivação surge como condição necessária ao desenvolvimento de uma 

intenção de aprendizagem. No entanto, destaca também que a falta desta pode ser compensada com 

o controlo volitivo, isto é, a capacidade para iniciar e persistir numa atividade. Concluindo,  

“This is a learning process by itself which requires that they are willing to see various aspects 

of the self (e.g., self-commitment, self-involvement, allocation of resources) as targets for 

self-regulation. (…) then, the outer layer is the regulation of the self” (Boekaerts, 1999, 

p.453). 
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Em suma, pode-se absorver deste modelo que as camadas não são estanques entre si, mas 

que, pelo contrário, as camadas externas envolvem as camadas internas, acrescentando-lhes sempre 

variáveis. Por outro lado, há medida que “subimos” de camada, parece haver uma exigência de maior 

consciência do “eu” relativamente a si mesmo, aumentando a complexidade do processo.   

O terceiro e último modelo que se retrata é o Modelo de Zimmerman (2000), que apresenta 

uma interpretação da autorregulação tendo por base a perspetiva sociocognitiva. Na sua perspetiva, 

a autorregulação é uma capacidade inata do ser humano que resulta da interação triádica de 

processos: pessoais, como o ajuste dos estados cognitivos e afetivos do indivíduo; comportamentais, 

isto é, a adaptação da ação/performance ao contexto e condições do momento; e ambientais, ou seja, 

as condições do ambiente em causa (Zimmerman, 2000, p. 13). 

 Estas são assim apresentadas como as três dimensões que entram/influenciam o processo de 

autorregulação, relacionando-se entre si e influenciando-se. Ou seja, qualquer alteração que ocorra 

por exemplo ao nível ambiental, terá influência direta ou indireta ao nível comportamental e pessoal 

e vice-versa, provocando ajustes sistemáticos. Para além disso, elas são todas vistas como 

fundamentais ao desenvolvimento deste processo no indivíduo: “From a triadic perspective, people 

who neglect to use social and physical environmental resources or who view them as an obstacle to 

personal development will be less effective in regulating their lives” (Zimmerman, 2000, p.24). 

 

Figura 2 - A social cognitive perspective of self-regulation - cyclical phases (adaptado de Zimmerman, 2000, p. 16). 
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Ora, este modelo apresenta igualmente uma divisão cíclica e triádica da maneira como se 

processa a autorregulação, como podemos ver no esquema da figura 2. Da sua análise, pode-se 

concluir que o processo de autorregulação se divide em três fases fundamentais: “forethought”, isto 

é, a fase correspondente à antecipação; “performance or volitional control”, ou seja, a fase de 

execução e controlo; e “self-reflection”, a fase de autorreflexão e autorreação. Cada uma destas fases 

apresenta também subdivisões e subprocessos de autorregulação. 

A primeira fase diz respeito, tal como o próprio nome indica, ao delinear dos objetivos (“goal 

setting”) e metas a alcançar relativamente a um projeto/trabalho que se vai levar a cabo sobre um 

determinado assunto. Assim, o aluno nesta fase é responsável por definir o fim desejado e como irá 

proceder para alcançar esse mesmo fim, isto é, as estratégias a utilizar (“strategic planning”). Por se 

considerar que à concretização dos aspetos referidos anteriormente estão subjacentes as “self-

motivation beliefs”, isto é, a dimensão motivacional e a aquilo que o aluno acredita que é capaz de 

fazer, estas surgem também nesta primeira fase. Ora, estas duas “dimensões” estabelecem entre si 

uma relação de influência mútua: quanto maior for a motivação do aluno e a confiança nas suas 

capacidades, maior será a ambição refletida nos seus objetivos; por oposição, os objetivos e 

estratégias delineados terão consequência direta na sua motivação, ao conseguir ou não a sua 

concretização, e na sua ação futura (Zimmerman, 2000, pp. 17-18). 

A segunda fase é a de “ação” propriamente dita em que o aluno executa aquilo a que se 

propôs na fase anterior. Esta fase é constituída por dois processos fundamentais: o “self-control”, 

relacionado com a capacidade de se manter focado na tarefa, de concretizar aquilo a que se propôs, 

e o “self-observation”, isto é, o observar da própria ação de modo a reconhecer e identificar padrões 

de ação. Mais uma vez se observa nesta fase uma relação de influência mútua entre as duas 

dimensões: “Systematic self-observation can lead to greater personal understanding and to better 

performance or volitional control” (Zimmerman, 2000, p.21). 

A terceira e última fase é a de avaliação e reflexão do trabalho desenvolvido. Por isso mesmo, 

tem como objetivo que o aluno reflita e retire as suas conclusões relativamente ao sucesso e à eficácia 

do seu trabalho, comparando aquilo que conseguiu fazer e alcançar com os objetivos inicialmente 

propostos por si (“self-judgment”). Nesta etapa o autor chama à atenção para o surgimento das 

“causal attributions”, isto é a atribuição de possíveis causas que expliquem os resultados obtidos, 

seja tanto pelo nível de capacidades apresentadas pelo indivíduo, como pelo grau de empenho 

colocado na tarefa. Como consequência da avaliação feita, surgem as “self-reactions”, que 
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constituem igualmente a última fase do processo de autorregulação. Estas estão relacionadas com a 

forma como o indivíduo deverá atuar em situação futura. Duas reações podem acontecer: os alunos 

podem dar continuidade ao trabalho desenvolvido, podendo a avaliação ser um novo ponto de partida 

para o projeto, efetuando alterações e melhorias (“adaptive inferences”); ou abandonar/evitar a tarefa, 

de modo a se protegerem de futuras deceções (“defensive inferences”). 

As reações que surgirem nesta etapa, irão influenciar a ação desenvolvida pelo indivíduo no 

futuro, nomeadamente na fase de antecipação, e pode mesmo condicionar o seu percurso e sucesso 

futuros: “These self-reactions affect forethought processes cyclically and often dramatically impact 

future courses of action toward one´s most important goals and away from one´s deepest fears” 

(Zimmerman, 2000, p.24). Completa-se assim um processo de autorregulação dando início a um 

outro. 

 Concluindo,  

“Self-regulation is described as cyclical because the feedback from prior performance is used 

to make adjustments during current efforts. Such adjustments are necessary because 

personal, behavioural, and environmental factors are constantly changing during the course 

of learning and performance, and must be observed or monitored using three self-oriented 

feedback loops” (Zimmerman, 2000, p.14).  

Estes ciclos observam-se não só entre, mas também dentro das fases, como se pôde constatar. 

 Independentemente do modelo a que se refira, podemos perceber que existem aspetos 

comuns a todos eles. Em primeiro lugar, todos atribuem um papel central, ativo e consciente ao aluno, 

isto é, o aluno é considerado o centro do processo de ensino e de aprendizagem, sendo guiado pelos 

seus interesses e objetivos, e onde assume não só o papel de aprendiz, mas de gestor da sua 

aprendizagem. Este papel preponderante do aluno não só está subjacente nos modelos apresentados 

anteriormente, como se torna explícito em várias definições propostas por diversos autores. 

Zimmerman (2000), uma das principais referências no estudo da autorregulação no campo da 

educação, define o conceito de autorregulação da aprendizagem como “self-generated thoughts, 

feelings, and actions that are planned and cyclically adapted to the attainment of personal goals” (p. 
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14). Por sua vez, Piscalho e Simão (2014) defendem que “a aprendizagem autorregulada diz respeito 

a processos onde os intervenientes ativam e mantêm por eles próprios as cognições, emoções e 

comportamentos que são, de forma sistemática, orientados para atingir objetivos” (p. 4). Mutawah, 

Thomas e Khine (2017) sustentam que “Self-regulation (or self-regulated learning) refers to learning 

that results from students’ self-generated thoughts and behaviors that are systematically oriented in 

order to attain their learning goals” (p. 1). 

Em segundo lugar, parece haver consenso entre os autores de que a autorregulação é constituída 

por diversas componentes e dimensões (Schraw, et al., 2002; Steffens, 2006). Embora estas possam 

surgir divididas em desigual número ou com denominações distintas, pode-se afirmar que, 

resumidamente, se dividem em três componentes principais: a cognição; a metacognição; e 

motivação (Schraw, et al., 2002). 

A cognição diz respeito à forma como o indivíduo aprende, isto é, o conjunto de mecanismos e 

estratégias que utiliza “to encode, memorize and recall information” (Schraw, et al., 2002, p.1064). 

Já a metacognição prende-se com a consciência que o indivíduo possui relativamente à forma como 

se processa o seu ato cognitivo, isto é, ao conhecimento que tem de si próprio enquanto aprendiz, 

“what factors influence our performance (…) knowledge about strategies and other procedures (…) 

knowledge of why and when to use a particular strategy” (Schraw, et al., 2002, p.1065). Por último, 

a motivação prende-se com uma dimensão mais pessoal e oscilante, no sentido em que concerne às 

atitudes e crenças que o indivíduo possui relativamente às suas capacidades de aprendizagem. Estas 

afetam as duas dimensões anteriores. Assim, estas dimensões estão relacionadas entre si e a sua 

atuação conjunta é vital à autorregulação. 

Veja-se, de seguida, o conceito de autonomia. 

 

2.3. Conceito de autonomia 

 Autonomia é uma palavra que deriva da língua grega antiga. Constituída pelos vocábulos 

“autós (por si mesmo) e nomos (lei)” (Zatti, 2007, p.12), significa dar a si a própria lei, governar-se 

a si próprio (Martins, 2002; Swaine, 2012). Mas esta “lei” e esta atribuição pessoal, a que se pode 

designar de autoadministração, “não se trata de participar de um poder, mas sim de ter um poder” 
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(Motta, 1984, p. 204). Segundo o Vocabulário Técnico e Crítico da Filosofia “Etimologicamente 

autonomia é a condição de uma pessoa ou de uma coletividade cultural, que determina ela mesma a 

lei à qual se submete” (as cited in Zatti, 2007, p. 12). 

O conceito de autonomia foi evoluindo e sendo reconstruído pelos autores ao longo dos 

tempos, e para que se possa entender o seu significado em cada momento é necessário entender o 

contexto histórico e teórico no qual emergiu. A noção de autonomia começou por estar muito 

relacionada com questões políticas e sociais, como se pode perceber pela própria etimologia da 

palavra. A sua origem remonta desde a Grécia Antiga, estando ligada ao facto de os seres humanos 

reivindicarem a sua independência face a povos que os dominavam (Zatti, 2007). Esta noção de 

autonomia vai evoluindo consoante a própria evolução história, estando ligada a movimentos como 

os de reivindicação dos direitos por parte dos trabalhadores ou o exercício dos direitos político e 

cívico por parte dos cidadãos, isto é, ter uma palavra a dar na sociedade. Por isso mesmo, o conceito 

de autonomia está, desta forma, ligado ao conceito de liberdade. 

Esta relação é explícita na apresentação da definição de autonomia de alguns autores. Por 

exemplo, “a discussão sobre o exercício da autonomia está diretamente relacionada à própria 

construção da democracia desde Rousseau (…) liberdade entendida como autonomia” (Martins, 

2002, p. 208). A mesma referência à liberdade, embora de forma implícita, é encontrada na definição 

apresentada por Swaine (2012) “Autonomy advocacy is prompted by quite reasonable concerns: by 

employing searching rational assessment, autonomy allows one to become increasingly free from 

potentially deleterious influences” (p. 109). 

Adotando uma perspetiva centrada na pessoa, alguns autores defendem que para que haja 

autonomia são necessários dois aspetos fundamentais “o pensar autônomo precisa ser também fazer 

autônomo” (Zatti, 2007). Este autor defende que, embora a autonomia seja uma característica 

fundamental do ser humano, este não nasce autónomo, isto é, não é algo que surge espontaneamente 

e, por isso, é necessário que haja um esforço para que o ser humano a conquiste. Esta ideia de dupla 

divisão da autonomia, se assim se possa considerar, é também defendida por Littlewood (1996) que 

afirma que “At the core of the notion of autonomy are the learners’ ability and willingness to make 

choices independently” (p. 427). 

Assim, de acordo com a sua perspetiva, e definindo uma pessoa autónoma como aquela que 

possui a “capacity to make and carry out the choices which govern his or her actions” (Littlewood, 

1996, p. 428), não é por si só suficiente que o indivíduo tenha a capacidade para realizar 
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escolhas/fazer uma tarefa de forma autónoma, se não tem vontade para a concretizar. Do mesmo 

modo, não basta que a pessoa tenha vontade de agir autonomamente se não possui as competências 

necessárias à sua realização. A capacidade diz respeito à posse ou não do conhecimento necessário 

à realização das escolhas que pareçam as mais adequadas a cada situação. Já a vontade está 

relacionada com a motivação e a confiança que o indivíduo apresenta para tomar as suas próprias 

decisões. O autor destaca ainda que, embora na teoria estas componentes sejam distintas, a sua 

relação na prática é feita de uma forma muito próxima e, portanto, de difícil divisão. 

  Ora, é pelo facto de a autonomia não ser considerada uma competência inata e que precisa 

de ser conquistada, assim como pela sua dimensão do “saber fazer”, das competências, que alguns 

autores vieram defender o papel da educação na sua promoção. A autonomia foi apresentada como 

sendo o principal objetivo da educação por autores como Rousseau, Kant e Piaget (Zatti, 2007). Para 

que se possa entender melhor esta perspetiva, analisa-se de forma mais detalhada o que afirma Kant. 

Defendendo a razão em detrimento das emoções e desejos, ideia já defendida por Platão, Kant (1996) 

afirma que “O homem não pode tornar-se verdadeiro senão pela educação” (as cited in Zatti, 2007, 

p. 15).  

Assim, Zatti (2007) explica que  

“Esta afirmação de Kant revela que a educação tem o papel de formar o homem. É pelo fato 

dos seres humanos nascerem um nada, por não terem instintos que lhes determinem, que 

precisam ser formados pela educação, precisam de sua própria razão para se tornarem seres 

humanos. Nesse sentido, o objetivo principal da educação será educar para a autonomia, para 

que se possa fazer uso livre da própria razão” (pp. 16-17).  

Mas uma vez que se está já a entrar no campo da educação e o que interessa para o projeto 

aqui em causa é a autonomia (dos alunos) na educação, trata-se agora de explorar este conceito deste 

ponto de vista. 

Tal como na perspetiva histórica, o conceito e a centralidade assumida pela Autonomia foi 

evoluindo no mundo da educação. Esta deveu-se à mudança dos princípios orientadores e objetivos 

do processo educacional, desde as pedagogias tradicionais às pedagogias mais modernas, em que o 
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aluno foi assumindo um papel cada vez mais central e ativo no ensino. Neste sentido, destaca-se a 

obra de Lobrot (1970) na qual o autor faz referência às diferentes pedagogias, desde as mais 

tradicionais às mais modernas, focando-se nas suas principais características e realçando o papel cada 

vez menos “relevante” da autoridade educacional. Assim, apresenta e defende o conceito de 

autogestão pedagógica no qual o aluno assume uma maior autonomia e poder face ao ensino. Desta 

maneira, 

“le principe [da autogestão do ensino, consiste] à remettre entre les mains des élèves tout ce 

qu´il est possible de leur remettre, c´est-à-dire non pas l´élaboration des programmes ou la 

decisión des examens, qui ne dépendent ni de l´enseigment ni de ses élèves, mais l´ensemble 

de la vie, des activités et de l´organisation du Travail, à l´intérieue de ce cadre” (Lobrot, 

1970, p. 203). 

Assim, a autonomia perspetivada pela educação e relativamente ao aluno é entendida como 

a sua capacidade para se moderar durante o processo de ensino e de aprendizagem, buscando as suas 

próprias respostas aos desafios colocados igualmente por si. Littlewood (1996) define-a como “a 

capacity for thinking and acting independently that may occur in any kind of situation (including, of 

course, a situation where the focus is on learning)” (p. 428). Swaine (2012), por sua vez, refere-se à 

autonomia como “a condition in which one rationally assesses one’s beliefs, aims, attachments, 

desires, and interests (…) it involves an attitude that one’s commitments and ends are revisable, and 

a disposition to investigate such elements periodically” (p. 108). 

Por seu turno, Little (1988), embora se refira à autonomia no contexto específico de trabalho 

de grupo, recorre a vários autores como Gardell (1971), Gulowsen (1972) e Hemphill (1956) para 

apontar algumas características inerentes à autonomia. Assim, na perspetiva de Hemphill (1956) a 

base da autonomia “has to do with the extent to which group members have some control, or can 

make decisions, about factors in their work environment” (as cited in Little, 1988, p. 24). Já na 

perspetiva de Gardell (1971) a autonomia está relacionada com “workers capacity to make decisions 

about selecting methods and tools, regulating the pressure of the job, controlling working pace, 

rhythm and the like” (as cited in Little, 1988, p. 25) . Por sua vez, Gulowson (1972) realça que para 

que haja um trabalho autónomo de grupo, é necessária primeiramente a autonomia individual, 

descrita como a liberdade para selecionar estratégias de trabalho (as cited in Little, 1988, p.25). 
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Kerr (2002) destaca no seu estudo a perspetiva de três filósofos da educação sobre o conceito 

de autonomia. Começa, desta forma, por destacar a perspetiva de Dearden, para quem a autonomia é 

um valor intrínseco do ser humano, isto é, é-lhe inerente. A autonomia está, para este filósofo, 

relacionada com a capacidade que o indivíduo apresenta de justificar/argumentar o porquê de pensar 

e atuar de determinada forma, sendo que a decisão que tomou deve estar relacionada com os seus 

interesses e valores pessoais. De seguida, apresenta a perspetiva de Callan, para quem a autonomia 

está relacionada com a liberdade. Relacionando a autonomia com as práticas educativas que colocam 

a criança no centro do ensino, para si a autonomia, ou “self-rule”, pertence essencialmente à 

regulação das vontades, na medida em que se tem a liberdade de escolha entre diversas opções, e se 

opta por canalizar o esforço e atenção para uma situação em específico. Por último, apresenta a 

perspetiva de Strike. De forma muito breve, para este autor a autonomia está relacionada com a 

responsabilização moral das ações e decisões levadas a cabo. 

Revistos os dois conceitos, aborda-se, seguidamente, a relação existente entre estes. 
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2.4. Autorregulação e autonomia: relação 

Pode-se perceber que pelas definições apresentadas de autorregulação e de autonomia, que 

estes dois conceitos estão de certa forma muitos próximos nas características, se assim se pode 

considerar, ou dos critérios que são tidos em conta para a sua definição no contexto educativo. Alguns 

autores usam mesmo estes dois conceitos como sinónimos, como é o caso de Hawkins (2018) e 

Tassinari (2012). É também de realçar que, muitos dos estudos que foram surgindo nos resultados 

das pesquisas que se foram fazendo nas diferentes bases de dados, continham no título os conceitos 

de autorregulação e autonomia, mas no corpo dos mesmos nenhuma distinção era feita entre estes 

dois conceitos, como se do mesmo se tratasse. Mas não se assume neste trabalho que regulação e 

autonomia são a mesma coisa. O que se pode concluir é que existe uma falta de enfoque por parte da 

investigação neste assunto em particular (Papamitsiou & Economides, 2019). 

   Dickinson (1995) declara que a autonomia tanto pode ser entendida como uma “attitude 

towards learning in which the learner is prepared to take, or does take, responsibility for his own 

learning ” ou “a capacity for active, independent learning” (p.167). Quanto à capacidade para 

aprender de forma independente, o autor pretende destacar a ação propriamente dita, em que o aluno 

é capaz de agir de forma independente, controlando o seu processo de aprendizagem no qual estão 

incluídas muitas das dimensões que são referidas na autorregulação. São estas, por exemplo, a 

dimensão cognitiva, metacognitiva e afetiva que influenciam o processo de aprendizagem e sobre as 

quais o aluno deve desenvolver estratégias de controlo e de gestão, por exemplo, do tempo e dos 

recursos. Esta parte da definição vai ao encontro daquilo que também é defendido por Yang (2015), 

que apresenta a aprendizagem autónoma como “extent to which learners demonstrate the ability to 

take control of their learning (…) learner autonomy, students assume responsibility for their learning 

and take charge of their learning on why, what, when and how to learn” (p. 1630). 

No que diz respeito à “atitude em relação à educação”, o autor destaca uma outra dimensão de 

autonomia. Pretende aqui salientar a vontade que o aluno apresenta de aprender e de se implicar no 

processo de aprendizagem, relacionada com a motivação, tanto intrínseca como extrínseca. Esta é 

também destacada no trabalho de Papamitsiou e Economides (2019). Para estes autores, ambos os 

conceitos “emphasize learners’ active engagement, goal-directed behavior, control, metacognition 

and responsibility. Intrinsic motivation is also prominent in both” (p. 3), no entanto, enquanto que a 

autonomia diz respeito ao controlo sobre todo o processo de ensino e de aprendizagem, dando aqui 

ênfase à liberdade de escolha atribuída ao aluno, a autorregulação está mais ligada à capacidade que 

este apresenta de aprender sem um suporte sistemático como pode ser o professor. Por isso, para 
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estes autores, embora algumas estratégias de ensino autorregulado se tenham demonstrado 

promotoras de autonomia, esta é também necessária a uma eficiente exploração das múltiplas 

oportunidades que oferecem os contextos de autorregulação. 

É interessante perceber como esta inter-relação é também explícita nos testemunhos dados por 

investigadores no estudo realizado por Piscalho e Simão (2014) sobre as suas perspetivas acerca da 

promoção de competências autorregulatórias em crianças: 

“Até nas crianças pequeninas a autonomia emerge muito naturalmente e está absolutamente 

interligada à questão da autorregulação, nesta medida em que esta torna o sistema de 

aprendizagem mais permeável, mais aberto e, portanto, mais dinâmico e mais autossuficiente 

digamos (investigador 1). (...) A autorregulação da aprendizagem surge também na sequência de 

uma criança que é capaz de aprender autonomamente e de estar socialmente autónoma, e depois 

a partir daí é capaz de organizar-se em termos de aprendizagem, e gerir e questionar-se sobre 

aquilo que a rodeia (investigador 11)” (p.90). 

         Por outro lado, o conceito de autonomia no contexto da educação aparece muito mais 

frequentemente associado à aprendizagem das línguas, enquanto que a autorregulação surge num 

contexto mais alargado, independentemente da disciplina a que se refira (Lewis e Vialleton, 2011). 

Para além disso, da leitura de algumas referências bibliográficas dos artigos encontrados para este 

tópico, surgiu um estudo que apresenta o desenvolvimento de um questionário de avaliação da 

autorregulação (Jansen, et al., 2017) em contexto de ensino online. Se se comparar este questionário 

com o modelo que se utiliza neste trabalho para a (auto)avaliação da autonomia, pode-se perceber 

que a natureza e estilo das afirmações que são usadas em ambos são em vários aspetos semelhantes, 

realçando essencialmente a atitude e o procedimento do aluno no seu processo de ensino e de 

aprendizagem. Isto é, referem-se sempre às capacidades que os alunos apresentam nas diversas 

dimensões que são tidas em conta para a autonomia e autorregulação. Daqui se pode concluir que 

mais uma vez, embora se possa considerar que estes dois conceitos são distintos, existe uma forte 

relação e proximidade entre eles.   

Concluindo, embora os autores revelem algumas divergências na definição dos conceitos de 

autonomia e autorregulação, havendo quem estabeleça uma distinção mais marcada entre estes 
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(Castillo, 2012; Lewis & Vialleton, 2011; Schuitema, Peetsma e Veen 2016) do que outros (Hawkins, 

2018; Tassinari, 2012), existe consenso no que diz respeito à relação benéfica existente entre 

autonomia e autorregulação (Castillo, 2012; Cubukcu, 2009; Grenfell & Harris, 2014; León, Núñez 

& Liew, 2015; Lewis & Vialleton, 2011; Lüftenegger, et al., 2012; Oates, 2012). Assim, esta 

caracteriza-se por ser uma relação de interdependência e influência mútua, isto é, uma parte é 

necessária e condicionante do desenvolvimento da outra. 

Corroborando esta ideia, existem estudos que apontam para a existência de uma relação 

positiva entre a autorregulação e o desenvolvimento da autonomia (Mooij, Dijkstra, Walraven & 

Kirschner, 2014; Yang, 2015). Também Papamitsiou e Economides (2019), concluíram com o seu 

estudo que os alunos que apresentavam maiores competências ao nível cognitivo e metacognitivo, 

duas dimensões trabalhadas e que fazem parte da autorregulação, apresentam maiores possibilidades 

de sucesso no seu desenvolvimento enquanto alunos e cidadãos autónomos, quando comparados com 

os seus pares que não possuem estas competências. 
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2.5. Autorregulação e autonomia como promotoras de competências do séc. XXI 

 

Posicionando-se numa perspetiva educativa, a autorregulação, caracterizada pela capacidade 

de o indivíduo gerir e tomar decisões de forma autónoma, assim como de avaliar esse mesmo 

percurso, percebe-se que muitas das competências que lhe são exigidas e que estão subjacentes a este 

conceito, vão ao encontro das competências exigidas no séc. XXI. Como afirmam Scott e Meeussen 

(2017) “Through the lens of self-regulated learning, it is possible to create a rich environment that 

meets the needs of 21st-century learners” (p. 661). Os mesmos autores recorrem ao exemplo das 

capacidades de autorregulação e a sua importância ao nível do uso das tecnologias, alegando que 

“The skills of self-regulation help students use technology purposefully and strategically to learn 

about the world and to communicate with others” (p. 661). Referem ainda que numa sociedade 

tecnológica, negar a tecnologia na sala de aula é recusar a realidade em que vivem os alunos e, 

portanto, o cerne da questão deverá estar na maneira como os alunos as utilizam e tiram proveito 

para o seu percurso educativo. 

   Por outro lado, o aprender a aprender é uma das competências mais valorizadas atualmente, 

“learning to learn is one of the eight key competences enumerated in the ‘Recommendation on Key 

Competences for Lifelong Learning” (Mooji, Steffens & Andrade, 2014, p. 1) e de grande 

importância para fazer frente às exigências da sociedade atual: 

“in Europe, we live in societies in which lifelong learning is becoming increasingly important. It 

is to be expected that in the future it will occur in non-academic learning environments to a 

higher degree than in the past. These environments are likely to be less instructor- or teacher-

oriented and more learner-oriented, which means they will require self-regulatory skills to a 

greater extent (Steffens, 2006, p. 1)” 

   Para além disso, Marques, Oliveira, Ferreira e Veiga-Simão (2019), defendem também que 

“a escola promova, nos alunos, a autonomia e o pensamento crítico necessários para que eles possam 

assumir um papel ativo na gestão das suas próprias aprendizagens ao longo da vida” (p. 206), o que 

vai ao encontro da autorregulação. Algumas estratégias utilizadas para promover a autorregulação, 

como é o caso de atividades de aprendizagem de consulta ou resposta aberta, têm sido apontadas pela 
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investigação como promotoras de “students opportunities to be autonomous (…) can increase 

autonomous motivation” (Moote, 2019, p. 269). 

   Assim, Boekaerts, Pintrich e Zeidner (2000) destacam no seu livro, que reúne um conjunto 

de artigos escritos por vários autores de todo o mundo sobre a temática da autorregulação, a 

atualidade e crescente importância desta temática na área da investigação em psicologia.  

 De uma perspetiva internacional, pode-se referir o trabalho desenvolvido pela Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) no âmbito do Programme for 

International Student Assessment (PISA), como um ponto de referência para a educação a nível 

mundial.  As dimensões em que estes testes se têm focado nos últimos anos, são consideradas por 

esta organização como as essenciais para caracterizar as populações jovens em termos da educação 

e do nível em que se encontram. Avaliando as competências dos estudantes ao nível da leitura, 

matemática e ciências, estes testes não se focam apenas no “what they know, but for what they can 

do with what they know” (OECD, 2019, p. 3). Mais ainda se afirma no último documento lançado 

pela OCDE relativo aos resultados dos testes em 2018, que “To do well in PISA, students have to be 

able to extrapolate from what they know, think across the boundaries of subject-matter disciplines, 

apply their knowledge creatively in novel situations and demonstrate effective learning strategies” 

(p.5). Ora estas são um conjunto de competências que surgem como características da 

autorregulação. O aluno assume um papel ativo e de responsabilidade pela sua aprendizagem.  

Para além disso, pela primeira vez em 2018 a OCDE avaliou aquilo a que considera serem 

atualmente as competências globais que os alunos devem dispor para serem bem-sucedidos e 

concorrerem igualmente para o desenvolvimento sustentável. Da análise do documento que faz a 

apresentação destas competências globais (https://www.oecd.org/pisa/pisa-2018-global-

competence.htm), pode-se concluir essencialmente que, embora não haja uma referência explícita à 

autorregulação, muitas das competências que são referidas como globais, implicam conhecimentos, 

capacidades e atitudes/valores que vão ao encontro daqueles que são apresentados como fazendo 

parte da autorregulação. Desta forma, as competências que se está a promover ao implementar este 

tipo de ensino/aprendizagem, concorrem para a promoção de competências que são valorizadas e 

tidas como essenciais na era atual e a um nível global. Estas contribuem, nesta perspetiva, para uma 

formação de sucesso do indivíduo, não só a nível escolar, mas também ao longo da vida. Entre outras, 

destacam-se as seguintes competências que, por um lado, são destacadas pela OCDE, e, por outro 

lado, são características da autorregulação: a capacidade de adaptação, tanto do comportamento 

https://www.oecd.org/pisa/pisa-2018-global-competence.htm
https://www.oecd.org/pisa/pisa-2018-global-competence.htm
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como das estratégias às situações e contextos em causa; a transferência de conhecimento e 

capacidades para novos contextos; a ação reflexiva; o maior controlo sobre o processo de 

aprendizagem (o quê e como aprender); atitudes e valores que guiem a uma aprendizagem mais 

autónoma e (auto)responsável; e o pensamento/comportamento organizado com vista ao alcance de 

um objetivo (OECD, 2018).  
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2.6. Aprendizagem autorregulada e autonomia e o sucesso escolar 

A maioria dos textos analisados (16 de 21 documentos no total) decorrentes dos resultados 

da pesquisa, e que abordam a temática da autorregulação no contexto educativo, referem-se 

explicitamente à relação benéfica existente entre a aprendizagem autorregulada e o sucesso escolar. 

Por isso, sentiu-se a necessidade de criar um tópico exclusivamente dedicado a este assunto, 

pensando-se que faz todo o sentido destacá-lo para se entender de melhor forma a pertinência que 

esta estratégia de ensino e aprendizagem assume atualmente. 

         Zimmerman (2001) destaca o papel das competências autorregulatórias na promoção não só 

do sucesso académico, mas também do sucesso ao longo da vida. São vários os argumentos utilizados 

por outros autores para justificar esta relação, entre os quais surge a motivação. Uma vez que a 

aprendizagem autorregulada tem como característica fundamental o controlo do processo de ensino 

e aprendizagem por parte dos alunos, e que este se aplica também à escolha dos temas a trabalhar, à 

partida o aluno fará a escolha baseada nos seus interesses e, portanto, de forma natural apresentará 

uma predisposição e motivação para trabalhar superior relativamente a algo que lhe seja imposto 

(Moote, 2019; Oates, 2019).  

         Consequentemente, aos estarem mais motivados na tarefa, os alunos aplicam um maior 

esforço e dedicação à mesma, mesmo que a própria tarefa em si seja mais complexa e exija mais 

trabalho por parte dos alunos (Moote, 2019). Moote (2019) destaca ainda que o facto de os alunos 

estarem pessoalmente interessados nos recursos materiais a serem estudados, não só contribui para 

o seu sucesso académico, como traz benefícios para a ciência, havendo uma maior probabilidade de 

ocorrer importantes descobertas que contribuam para o conhecimento científico atual. 

Numa revisão de literatura sobre o desenvolvimento da autorregulação em diferentes 

contextos culturais, Mcclelland e Wanless (2015) referem que o aumento da importância atribuída à 

educação, inclusive nos primeiros anos de escolaridade, fez com que “self-regulation has been 

highlighted as a fundamental component of school readiness and success” (p. 609). Acresce também 

o facto de a autorregulação permitir um sucesso que é baseado “na compreensão dos conteúdos e na 

construção de significados pessoais” (Freire, 2009). Ora, é assim um “deep conceptual 

understanding” (Greene, Bolick, Jackson, Caprino, Oswald & McVea, 2015, p. 111), uma vez que, 

é uma aprendizagem não realizada no vazio, mas que faz sentido para os alunos, tornando-a 

significativa para estes e para as suas vidas. Por todas estas razões, Pintrich (2000) e Zimmerman 

(2000) referem que “The students with better self-regulation skills typically learn more with less 
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effort and report higher levels of academic satisfaction” (as cited in Mutawah, Thomas & Khine, 

2017, p. 634). 

Pode-se concluir que o sucesso que advém da aprendizagem autorregulada se deverá ao facto 

de promover as competências que são apresentadas como essenciais no séc. XXI e de centrar a sua 

atenção no aluno, partindo e guiando-se pelos seus interesses e motivações. Para além disso, tal como 

afirma Barak (2009)  

“The constructionism learning theory (Harel and Papert 1991) suggests that learning can 

occur most effectively when people are actively engaged in making things that are 

meaningful to them and they can be shared with others. (…) increasing emphasis on 

introducing more learner-centered instructional strategies” (p. 4). 

Mas o sucesso ou as vantagens que advêm da autorregulação não se limitam ao percurso 

escolar, senão que parecem também estender-se ao longo da vida (Moote, 2019; Oates, 2019; 

Vandevelde, Vandenbussche & Keer, 2012). 

Sendo aparentemente provável esta relação existente entre a autorregulação e o sucesso 

escolar, nos últimos anos, autores como Kaya e Kablan (2013), Oates (2019), Pinto e Gomes (2013), 

Vandevelde, Vandenbussche e Keer (2012) têm vindo a defender a sua integração nos primeiros 

anos. No entanto, o grande foco de implementação e pesquisa da autorregulação centra-se no ensino 

secundário e superior (Dignath, Buettner & Langfeldt, 2008; Vandevelde, Vandenbussche & Keer, 

2012). Segundo a perspetiva de Oates (2019), esta ocorrência deve-se essencialmente à ideia de que 

as crianças mais pequenas não possuem as competências necessárias para se autorregularem. 

Contudo, literatura mais recente tem vindo a contradizer esta premissa (Dignath, Buettner & 

Langfeldt, 2008; Kaya & Kablan, 2013; Oates, 2019; Pinto & Gomes, 2013 e Vandevelde, 

Vandenbussche & Keer, 2012). Estes autores fazem referência a estudos que demonstram que mesmo 

as crianças mais pequenas, embora não tendo plena consciência desse processo, são capazes de gerir 

a sua aprendizagem, tendo um impacto positivo nas suas conquistas. 

Neste sentido, Hattie, Biggs e Purdie (1996), Hendy e Whitebread (2000) e Piscalho e Simão 

(2014),  apontam que a principal razão pela qual a autorregulação deve ser estimulada desde os 
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primeiros anos se prende com o facto de as crianças estarem numa etapa em que ainda não 

desenvolveram métodos de estudos e de autorregulação e, neste sentido, será mais fácil guiá-las e 

moderá-las a adotar estratégias de estudo e autorregulação que sejam mais eficazes a cada situação. 

Por outro lado, é nos primeiros anos de escolaridade que as crianças começam a formar atitudes e 

conceções relativamente à aprendizagem e à autoeficácia, sendo, portanto, uma fase crucial para a 

intervenção. Piscalho e Simão (2014) salientam que, no entanto, o desenvolvimento da 

autorregulação apresenta desigualdades na maneira como se manifesta nos alunos de diversas idades. 

Por exemplo, nas crianças mais pequenas os fatores motivacionais são aqueles que sobressaem. 
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3. Estratégias de ensino e de aprendizagem promotoras da autorregulação e 

autonomia 

Uma vez que se concluiu que a autorregulação e a autonomia estão relacionadas entre si e que a 

primeira é, à partida, promotora da segunda, assume-se que todas as estratégias aqui apontadas como 

promotoras da autorregulação, serão igualmente potencializadoras da autonomia nos alunos. 

Antes de se referir qualquer estratégia apontada pela literatura como facilitadora/promotora da 

autorregulação, importa perceber qual o papel do professor dentro desta metodologia de ensino e de 

aprendizagem. Existe acordo entre os autores de que o professor assume, neste contexto, um papel 

de regulador, de motivador, de apoiante e de ajudante relativamente aos alunos (Banyard, 

Underwood & Twiner, 2006; Oates, 2019; Pinto & Gomes, 2013; Piscalho & Simão, 2014; Scott & 

Meeussen, 2017). Neste sentido, a sua tarefa torna-se mais complexa porque deixa de ter a “mera” 

função de ensinar, no seu sentido tradicional. O professor deve possuir as competências necessárias 

que lhe permita dar suporte e guiar os alunos no sentido da autorregulação, independentemente do 

seu nível de desenvolvimento e da fase do processo em que se encontrem (planificação, execução ou 

avaliação). Para isso, é necessário que seja um conhecedor das estratégias de autorregulação, como 

se aplicam, quando se aplicam e estar preparado a possíveis adaptações (Rosário, Trigo & Guimarães, 

2003). 

As estratégias que serão agora apresentadas, tal como foi referido, são apontadas pela literatura 

como sendo promotoras da autorregulação, no sentido em que dão ao aluno um papel muito mais 

ativo e de maior poder de decisão e participação no processo de ensino e de aprendizagem. As 

estratégias são definidas por Veiga-Simão (2002) como “operações ou actividades mentais que 

facilitam e desenvolvem os diversos processos de aprendizagem escolar” (p.36). Começa-se, assim, 

por explicitar algumas das estratégias apresentadas pelo Movimento da Escola Moderna (MEM), 

defensora do 

“controlo deliberado do protagonismo do professor é determinante, uma vez que permite que os 

alunos experimentem e desenvolvam, eles próprios, competências de discurso e de gestão de 

sessões coletivas e, por outro lado, possibilita que haja mais tempo para atividades concretas dos 

alunos” (Pinto & Gomes, 2013). 
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A primeira estratégia/instrumento que se destaca é a “Agenda Semanal”, assim designada pelo 

MEM. Esta diz respeito ao registo do conjunto de atividades de caráter obrigatório a realizar durante 

a semana, ou atividades que façam sentido ser realizadas em determinado momento. Assim, este 

instrumento permite organizar e visualizar facilmente o estipulado para a semana, servindo de 

suporte aos alunos na gestão do seu tempo e na consciencialização do realizado. Nesta linha de 

pensamento surge também aquilo a que designa de “Mapa de tarefas”, no qual são registadas 

semanalmente (ou diariamente/mensalmente, conforme o estipulado pela turma) as tarefas a 

desempenhar pelos alunos. Desta forma, cada um estará consciente do seu papel diário e de forma 

autónoma poderá levar a cabo o cumprimento dessas mesmas tarefas, promovendo a autogestão. 

Dentro desta dimensão da planificação e da gestão do tempo, poderemos ainda referir os “Planos de 

Trabalho”. Diários, semanais ou mensais, estes não são elaborados individualmente pelo professor, 

mas em conjunto com a turma, onde os alunos têm um papel ativo. Discutidos em grande grupo, 

estas atividades dizem respeito a toda a turma, destinando-se a todos os alunos. No entanto, um dos 

grandes traços característicos do MEM é o desenvolvimento dos PIT (Plano Individual de Trabalho). 

         O PIT é um instrumento de trabalho individualizado e de diferenciação pedagógica, no qual 

o aluno em cooperação com o professor, ou mesmo com os colegas de turma se assim for acordado 

e considerado relevante, traça o seu percurso individual. Este plano deverá ser posto em prática nos 

momentos em que o aluno fica “livre” das atividades estipuladas como obrigatórias. O plano pode ir 

ou não ao encontro direto dos conteúdos abordados no currículo, devendo dar-se prioridade a 

temas/assuntos que sejam do interesse do aluno e que digam respeito às áreas em que sente maiores 

dificuldades, tendo oportunidade de melhorar as suas competências nas mesmas. Assim, cada aluno 

terá oportunidade de seguir um caminho singular, ajudando-os à construção da sua identidade 

enquanto estudantes e cidadãos e adaptado às suas competências. 

         Uma outra estratégia apontada e que se considera uma das mais adequadas/coerentes ao 

contexto da autorregulação e onde a participação e o “poder” de decisão dos alunos são mais 

explicitamente realçados, é ao que designam de “Conselho de Cooperação”. Este é um momento em 

que a turma, conjuntamente com o professor, discute e reflete acerca do trabalho a realizar durante a 

semana, tendo em conta os objetivos de aprendizagem propostos, planificando os diversos momentos 

(trabalho autónomo, trabalho de grupo, momentos de discussão, etc.). Este serve também para 

discutir e refletir acerca do trabalho realizado durante a semana, elaborando um balanço da mesma e 

com base no qual planificarão as atividades futuras. Também neste momento podem ser discutidos 

outros temas/assuntos internos à turma que tenham surgido naquela semana e que sejam relevantes 

para a mesma. O Conselho de Cooperação está relacionado com ao que outros autores se referem 
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como sendo os “períodos/espaços de reflexão” (Piscalho & Simão, 2014; Rosário, et al., 2006) ou 

“discussão” (Scott & Meussen, 2017). Estes destacam que estes momentos de reflexão podem passar 

por uma fase de grande grupo, mas que devem também ser estimulados a um nível individual e a 

pares. São considerados momentos de grande importância em que os alunos fazem um balanço das 

estratégias usadas, da sua eficácia e do trabalho que realizaram até ao momento, permitindo-lhes 

fazer ajustes, alterações e melhorar a sua ação. 

         Como suporte a estes momentos de reflexão, o MEM destaca o uso do “Diário de Turma”, 

no qual são registados diariamente apontamentos, observações, opiniões e sugestões sobre o que 

fizeram, momentos altos e baixos do dia, o que gostaram mais e o que mudariam, entre outros. A 

mesma prática é apontada e defendida por Rosário, Trigo e Guimarães (2003), que sugerem a 

elaboração de sumários e registos sobre os diversos momentos do dia, independentemente da 

atividade/tarefa realizada. Este é apontado como uma prática fundamental ao momento da reflexão, 

ajudando os alunos a ter consciência do que foi feito e a fazer um balanço das aprendizagens 

realizadas. 

         A abordagem de resolução de problemas é também apontada como uma estratégia promotora 

de autorregulação (Piscalho & Simão, 2014). Enfrentando uma situação-problema, por norma real 

ou realística, os alunos têm de ser capazes de acionar mecanismos que lhes são também exigidos 

num contexto de autorregulação, onde têm de analisar a situação, planificar como a irão abordar e 

desejavelmente resolver, agir e avaliar os resultados, levando ou não a uma nova planificação. Para 

além disso, a resolução de problemas ativa mecanismos e estratégias que por si também promovem 

a autorregulação, tais como o trabalho de grupo (Rosário et al., 2006); o trabalho colaborativo 

(Marques, Oliveira, Ferreira e Veiga-Simão, 2019); a verbalização dos pensamentos e das estratégias 

a utilizar, permitindo também ao próprio aluno (e ao professor como entidade externa) ganhar 

consciência dos mecanismos e processos utilizados (Greene, Bolick, Jackson, Caprino, Oswald & 

McVea, 2015; Oates, 2019; Piscalho & Simão, 2014); e ainda a procura por ajuda dos pares e ou 

auxílio destes (Rosário, et al., 2006; Scott & Meeussen, 2017). A justificação das respostas dadas 

pelos alunos é também aconselhada (Rosário, et al., 2006; Scott & Meeussen, 2017), exigindo por 

parte dos alunos a consciencialização e o uso de argumentos relevantes na hora de provar a 

qualidade/relevância das ações ou opções por si tomadas. 

Embora o feedback não seja uma estratégia em si, mas antes um dos elementos fundamentais 

do processo de ensino e de aprendizagem, e que poderá ser utilizado para promover a autorregulação 

e a autonomia nos alunos, destacam-se diversas estratégias que se podem utilizar para a sua 
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implementação. A importância do feedback em geral é reconhecida na literatura (Ibarra-Sáiz, 

Rodríguez-Gómez & Boud, 2020; Prescott-Clements, et al. 2010), no entanto, há diferentes tipos de 

feedback e uns são considerados mais eficientes do que outros no auxílio que prestam aos alunos. 

Assim, o feedback dado deve ser detalhado, contendo o máximo de informação relevante possível, e 

orientado ao objetivo do aluno, guiando-o e apresentando-lhe exemplos de como melhorar a sua 

prática (Chawla, 2019; Yuen, 2011). Deve ser igualmente um instrumento de suporte para o aluno e 

deve estar isento de julgamentos (Yuen, 2011). Há também quem defenda que o feedback deve ser 

dado logo após a ação ou desempenho do aluno, de forma a que o reajuste do seu comportamento 

possa igualmente ser o mais rápido possível, para além de permitir ao aluno relacionar mais 

facilmente o feedback recebido à ação ou comportamento(s) em causa (Garello & Rinaudo, 2013).  

No que diz respeito ao enfoque do feedback, se há quem argumente que o feedback positivo, 

isto é, aquele que se debruça sobre o que foi alcançado até ao momento e nos pontos fortes do 

indivíduo (Yuen, 2011), é o mais eficiente e o que produz melhores resultados, há quem sustente que 

o enfoque que o feedback deve ter varia consoante a importância que é atribuída aos objetivos e ao 

trabalho que está a ser realizado (Lee, 2016). Lee (2016) concluiu com o seu estudo que: por um 

lado, os alunos que estão a trabalhar com objetivos aos quais atribuem uma grande importância 

reagem melhor a um “distance feedback”, ou feedback negativo, que se foca na distância entre o 

cumprimento do objetivo e onde se encontra no momento, uma vez que, implicará que o indivíduo 

aumente o seu esforço e dedicação de modo a alcançá-lo; por outro lado, os alunos que estejam a 

perseguir objetivos aos quais atribuem uma menor importância, reagem melhor a um “progress 

feedback”, ou feedback positivo, realçando o que já fizeram até ao momento.  

Por outro lado, o feedforward surge como um tipo de feedback que, embora tenha na sua 

base o trabalho que já foi desenvolvido, as apreciações e comentários realizados têm na sua 

perspetiva o trabalho e desempenho futuro dos alunos. Estudos têm revelado que este tipo de 

feedback aumenta não só o interesse dos alunos pelas apreciações realizadas pelo professor, como 

também parece haver uma relação positiva entre este e os resultados atingidos pelos alunos (Duncan, 

2007; Reimann, Sadler & Sambell, 2019).   

Para além disso, o feedback não deve ser unilateral, isto é, feito apenas na direção professor-

aluno, mas antes uma partilha de perspetivas entre os dois intervenientes relativamente ao trabalho 

desenvolvido (Garello & Rinaudo, 2013).   
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         Numa fase inicial de implementação da abordagem autorregulada do ensino e de 

aprendizagem, são vários os autores que defendem que o professor deve apresentar de forma explícita 

algumas estratégias de autorregulação (Moreira & Simão, 2019), assim como os objetivos e a 

natureza das aprendizagens esperadas dos alunos (Barak, 2009). Também os conceitos devem, numa 

fase inicial e introdutória, ser trabalhados com os alunos de forma explícita, contexto no qual os 

mapas de conceito ocupam uma posição de destaque, por permitirem fazer uma síntese do que os 

alunos conhecem previamente sobre um determinado conceito/tema/assunto que servirá de ponto de 

partida para a construção do novo conhecimento, fazendo igualmente uma comparação entre os dois 

(Barak, 2009; Devolder, Braak & Tondeur, 2012; Rosário, et al., 2006). Já na fase final e intermédia, 

o feedback é apontado como fundamental não só para dar conta do que foi alcançado pelos alunos 

relativamente aos objetivos propostos, mas para monitorizar o seu trabalho, dando-lhe o apoio e 

informações necessários que também estimulem a sua motivação, guiem no bom sentido a sua ação 

e reconheçam os pontos positivos da mesma (Barak, 2009; Steffens, 2006; Stevenson, Hartmeyer & 

Bentsen, 2017). 

         Alguns autores referem ainda o papel desempenhado pelas tecnologias no processo de 

autorregulação. Entre outros fatores, são apontados: a maior facilidade com que as tecnologias 

permitem aos professores diversificar e adaptar os recursos educativos a cada criança, de acordo com 

o seu ritmo de aprendizagem e a diversidade de recursos que são encontrados na internet e que podem 

ser também utilizados pelas crianças se tomadas as devidas precauções contra os perigos da internet 

(Steffens, 2006); o fator motivacional implícito (Oates, 2019); e, dando o exemplo específico do e-

portfólio, a maior facilidade que o professor tem de acompanhar a evolução e desenvolvimento de 

cada criança, facilitando e tornando mais justa a sua avaliação (Habbeb & Ebrahim, 2018).   

         Apresentadas algumas das principais estratégias de forma aleatória, conclui-se chamando à 

atenção para o facto de alguns autores apresentarem estas mesmas estratégias de forma sequencial e 

organizada por etapas. Veja-se, por exemplo, o estudo de Devolder, Braak e Tondeur (2012), no qual 

os autores apresentam um conjunto de ações e estratégias apontadas como relevantes e eficazes no 

processo de autorregulação para cada uma das suas etapas/componentes. Assim, pode-se encontrar 

estratégias para a regulação da cognição, ação, motivação e contexto. Por sua vez, Rozendaal, 

Minnaert e Boekaerts (2005) apresentam uma proposta de seis etapas para guiar a ação do professor 

num contexto de autorregulação, baseadas no método “Heptajump” de Whitteman. São estas:  
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“1. Prepare group assignments at home and write them on the blackboard as soon as you 

enter the classroom; 

2. Activate relevant prior knowledge; 

3. Prepare the students for group assignments by providing prior knowledge; 

4. Invite students to work in interactive learning groups; 

5. Coach student behaviour during collaborative learning; 

6. Teacher gives feedback on what is learned at the end of a lesson” (pp.144-145). 
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4. Dynamic Autonomy Model: um Modelo de (auto)avaliação da autonomia 

 

Depois de se ter explorado o conceito de Autonomia e a sua evolução, tanto do ponto de vista 

histórico como educacional, importa para o estudo em causa saber se é possível e de que modo 

poderemos efetuar uma monitorização e avaliação da autonomia dos alunos em contexto de ensino e 

de aprendizagem. Da pesquisa realizada, pôde-se perceber que muito pouco existe acerca desta 

temática na investigação, encontrando-se apenas dois estudos que lhe fazem referência. É de realçar 

que estes fazem alusão à dificuldade da temática em causa (Mynard, 2006) e que não existe um 

consenso entre os investigadores sobre a possibilidade ou não de avaliar a autonomia (Tassinari, 

2012). 

Littlewood (1996), embora não faça referência direta a esta questão da avaliação e monitorização 

da autonomia, descreve aquilo a que designa “levels of autonomy” (p. 429), que referem o “level of 

autonomy at which a person makes independent choices” (p. 429). Assim, no topo da hierarquia estão 

as opções de “alto nível” em que o indivíduo consegue atuar sozinho, controlando todas as variáveis 

envolvidas na atividade em questão. No fundo da hierarquia estão as opções de “baixo nível” em que 

o indivíduo apenas consegue controlar e agir sozinho numa operação em específico da atividade. 

Entre os extremos podem existir um número variável de níveis, dependendo do quão minucioso se 

pretenda ser na descrição. Esta perspetiva permite que se conclua que, se há distinção de “níveis de 

autonomia” é porque, de certa forma, se poderá “classificar” comportamentos como sendo ou não 

autónomos e ainda realizar uma distinção entre eles. Consequentemente, existirá uma forma de os 

poder monitorizar. 

Neste sentido, Mynard (2006) defende que “in my opinion, it is far more beneficial to describe 

and discuss evidence of learning autonomy in a given context rather than attempt to measure it” (p. 

5). O autor argumenta que a monitorização da autonomia não pode apenas focar-se no uso de 

determinadas estratégias pelos alunos que lhe foram previamente ensinadas. Outros fatores como a 

capacidade de reflexão, de avaliação e de planeamento, têm de ser tidas em conta. Assim, defende 

uma abordagem interpretativa, por permitir ao investigador ter um conhecimento das especificidades 

do contexto, assim como da perceção dos alunos sobre o mesmo e do seu progresso. Desta forma, 

Mynard (2006) sugere um conjunto de abordagens de investigação interpretativas que podem ser 

usadas, tais como: small-case research and first-person narratives; interviews; learner journals; 

observation e frameworks.  
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 Sustentando a mesma perspetiva de foco no aluno, Tassinari (2012) refere-se no seu estudo a 

vários autores como, por exemplo, Dixon (2011), Rivers (2001) e Sheerin (1997) para suportar a 

ideia de que num processo de aprendizagem autónomo, é muito mais vantajoso partir da visão do 

estudante, das suas capacidades e disposições para a autonomia, no sentido de as monitorizar, do que 

fazê-lo de uma perspetiva externa, interrogando-se se esta avaliação externa é sequer possível. 

Propõe, assim, um processo de autoavaliação da autonomia para o qual é necessário que os estudantes 

sejam preparados e haja um acompanhamento por parte do adulto. 

Tassinari (2012) apresenta, desta maneira, o “dynamic model of learner autonomy” (p. 24) 

como uma ferramenta que foi desenhada para suportar a autoavaliação e avaliação qualitativas e 

dinâmicas das competências de aprendizagem e para dar suporte a alunos e professores, de modo a 

se focarem nos aspetos mais relevantes do processo de aprendizagem. Enquanto que a autoavaliação 

diz respeito ao balanço que um indivíduo faz do seu próprio trabalho e segundo os seus critérios, o 

que para ele faz mais sentido, a avaliação é um processo muito mais complexo e que envolve não 

apenas o indivíduo, mas também o professor, no caso do contexto educativo, e a reflexão conjunta 

que estes fazem sobre o processo de aprendizagem e os resultados obtidos. Por isso, faz sentido dizer 

que a autoavaliação pode ser entendida como parte da avaliação. 

Este modelo está organizado em três dimensões essenciais, resultantes daquilo que são 

consideradas as componentes de uma aprendizagem autónoma. Dentro de cada dimensão pode-se 

encontrar diversas componentes que dizem respeito a ações e competências que estão traduzidas em 

verbos: 

         “a predominantly action-oriented dimension (‘planning’, ‘choosing materials and methods’, 

‘completing tasks’, ‘monitoring’, ‘evaluating’, ‘cooperating’, ‘managing my own learning’), a 

predominantly cognitive and metacognitive dimension (‘structuring knowledge’), and a 

predominantly affective and motivational dimension (‘dealing with my feelings’, ‘motivating 

myself’). In addition, a social dimension (‘cooperating’) is integrated into each component” 

(Tassinari, 2012, p. 30). 

À exceção do “managing my own learning”, que subordina todas as outras componentes, 

não existe uma hierarquia entre estas e a distinção que se faz entre elas é apenas uma questão teórica, 

já que na prática elas se encontram todas relacionadas. Dentro de cada componente, o modelo 

apresenta uma lista de descritores (118 no total), divididos em macro (33) e micro (85) descritores, 
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aumentando o detalhe com que são distinguidas as ações que especificam um conjunto de 

competências dos aprendizes, formando como uma checklist (fig. 3 e 4). Neste modelo existem 

também descritores em branco, para que os alunos, caso sintam necessidade, possam acrescentar um 

descritor que considerem relevante para o seu caso em particular. O total de componentes e 

descritores podem ser consultados no seguinte link: 

 

 

 

 

https://www.sprachenzentrum.fuberlin.de/en/slz/lernberatung/autonomiemodell/materialien/index.h

tml  

Figura 3 - Exemplo de uma componente e respetivos macro descritores (Tassinari, 2012, p. 31) 

 

Este modelo é apresentado como dinâmico tanto na sua estrutura como funcionalidade, uma 

vez que, todas as componentes estão relacionadas entre si e o aluno tem a liberdade de escolha da 

componente em que pretende fazer a sua autoavaliação. Esta liberdade é considerada fundamental 

por Tassinari (2012), principalmente numa fase inicial, não só por dar autonomia ao aluno, como 

também faz com que este tenha de ter consciência sobre quais os pontos é que tem ou não capacidade 

de se avaliar, fazendo indiretamente uma avaliação à priori. 

Tassinari (2012), pôde deduzir através da implementação deste modelo com os seus alunos 

de doutoramento que “The students’ feedback gathered in my PhD investigation shows that they are 

https://www.sprachenzentrum.fuberlin.de/en/slz/lernberatung/autonomiemodell/materialien/index.html
https://www.sprachenzentrum.fuberlin.de/en/slz/lernberatung/autonomiemodell/materialien/index.html
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able to benefit from this evaluation; their awareness, self-reflection and decision-making in the 

autonomous learning process improved” (p. 24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Exemplo de uma componente e respetivos micro descritores (Tassinari, 2012, p. 32) 

 

Concluindo, o “dynamic model of learner autonomy” pode ser entendido, tanto como uma 

ferramenta de autoavaliação/avaliação da autonomia, como um instrumento de monitorização no 

processo de autorregulação, permitindo aos alunos fazer um balanço das suas conquistas a nível 

pessoal e compreender em que pontos precisam de se empenhar mais. Destaca-se também o 

apontamento que a autora faz no início do seu estudo em que refere que utiliza as expressões 

“autonomous learning” e “self -directed learning” como sinónimos. 

No âmbito do projeto de intervenção-investigação que se desenvolveu ao longo da PPS e 

que se apresenta no próximo capítulo deste trabalho, o “dynamic model of learner autonomy” foi 

utilizado: em primeiro lugar, como um instrumento regulador das aprendizagem dos alunos, em 

termos da sua autorregulação e autonomia; e, em segundo lugar, como questionário em termos 

investigativos. Uma vez que o modelo original foi alvo de adaptações para a sua aplicação no projeto 

que se desenvolveu, as componentes do modelo original são referidas, neste trabalho, como 

“dimensões” e os seus descritores, do modelo original, são designados “parâmetros” ou “questões”. 

Ao instrumento em si irá designar-se ao longo deste trabalho como o Questionário de 

(Auto)avaliação da Autonomia dos Alunos (QAAA). 
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CAPÍTULO III - PROJETO DE 

INTERVENÇÃO-INVESTIGAÇÃO 
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1. Componente de intervenção 

1.1. Projeto de intervenção em contexto presencial 

 

Delineia-se, neste ponto, os principais traços característicos do projeto de intervenção-

investigação tendo em conta a forma como este seria implementado no contexto de sala de aula. Dada 

a situação excecional de pandemia que se viveu durante o desenvolvimento do mesmo, a sua 

implementação em sala de aula não foi possível e, por isso, tudo o que aqui se apresenta são propostas 

de como foi pensada a sua implementação. Começa-se, assim, por explicitar o conjunto de 

estratégias/instrumentos e/ou princípios transversais que seriam adotados neste projeto para a 

promoção da autorregulação e autonomia nos alunos e a forma como os mesmos seriam 

implementados. Uma vez que se desenvolveu uma proposta de projeto em contexto presencial, 

mesmo esta não tendo sido concretizada, fala-se no passado para se referir à forma como se procedeu 

o seu desenvolvimento e de como se pensa poder ter ocorrido em sala de aula. 

Como se salientou no enquadramento teórico deste trabalho, muitas das estratégias 

apontadas pela literatura como promotoras do desenvolvimento de autorregulação nos alunos provêm 

do MEM. Assim, neste projeto de intervenção-investigação, propõem-se a adoção de algumas destas 

estratégias/instrumentos/princípios de apoio à promoção da autorregulação e consequente autonomia 

nos alunos, de forma transversal.  

De entre os instrumentos apontados pelo MEM, começa-se por destacar a adoção da Agenda 

Semanal. Para a sua utilização, partiu-se da análise das Aprendizagens Essenciais delineadas pelo 

Ministério da Educação para cada disciplina referente ao 3.º ano de escolaridade, e da análise dos 

conteúdos que faltavam ser abordados pela turma até ao final do ano letivo. Desta análise, foram 

identificadas as aprendizagens que deveriam ser desenvolvidas pelos alunos até ao final do ano letivo 

e durante as três semanas de intervenção nas quais seria desenvolvido o projeto. 

Uma vez destacadas as aprendizagens esperadas dos alunos, sugere-se a sua apresentação e 

discussão com a turma. Nesta discussão seriam negociadas as aprendizagens que iriam ser 

desenvolvidas na primeira semana do projeto. No final de cada semana o mesmo seria feito para a 

próxima semana de intervenção, até se completarem as três semanas. Desta maneira, todos os alunos 

saberiam o que era esperado deles em cada semana. Uma possível organização das aprendizagens 

por semana de intervenção é apresentada no anexo 4. Uma vez que os alunos estavam já conscientes 

do que era esperado deles, seriam delineadas atividades que os ajudassem a desenvolver essas 

mesmas aprendizagens. Assim, na Agenda Semanal constam todas as atividades que foram acordadas 

com os alunos para serem cumpridas até ao final da semana.  
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Embora os alunos tivessem a liberdade de escolher por que aprendizagens pretendiam 

começar o seu processo de aprendizagem, assim como a forma como iriam organizar o seu tempo, 

deveriam estar pendentes de que para conseguirem desenvolver determinadas atividades, precisavam 

de completar outras primeiro e de que a sua aprendizagem deve ter um fio condutor. De qualquer 

forma, embora todos tivessem de aprender o mesmo, podiam-no fazer em momentos distintos do 

dia/semana e utilizando as estratégias e recursos que considerassem mais adequados. Apesar de 

existir um horário por disciplinas semanal na turma, e por vezes pudesse ocorrer que todos os alunos 

estivessem a trabalhar o mesmo, esse mesmo horário era flexível e poderia adaptar-se às atividades 

e projetos que fossem surgindo na turma. Portanto, os alunos poderiam usá-lo como um guia ou 

simplesmente adaptá-lo conforme as suas necessidades e objetivos. 

A total liberdade de escolha dos objetivos de aprendizagem pelos alunos não seria assegurada 

pela existência de um currículo de caráter obrigatório e com um prazo de cumprimento limitado. 

Consequentemente, para colmatar esta “falta” de liberdade dada aos alunos, propõe-se a adoção de 

um outro instrumento/estratégia apontada pelo MEM, o PIT. Uma vez que os alunos nunca 

trabalharam com este instrumento, no primeiro contacto que se realizaria com este tratar-se-ia de 

fazer uma exploração conjunta do mesmo com os alunos, para que percebessem em que consistia e 

como poderiam desenvolver o seu plano individual. A todos seria dado tempo para pensarem no que 

gostariam de fazer. 

  Desta forma, ao contrário da Agenda Semanal, o PIT seria desenvolvido por cada aluno 

com os seus objetivos e projetos/atividades individuais. Após as atividades acordadas terem sido 

cumpridas, os alunos poderiam dedicar-se aos seu projetos/atividades individuais. Assim, por 

depender do trabalho de cada aluno, não existe no horário nenhum momento específico dedicado ao 

PIT. Podendo variar desde pequenas atividades a um projeto anual, sugere-se estimular sempre os 

interesses das crianças pois, sabe-se que quando um aluno trabalha em algo que gosta, tende a 

empenhar-se mais e consequentemente a atingir melhores resultados, contribuindo para aumentar 

ainda mais a sua motivação (Lee, 2016). Procurar-se-ia de igual forma ligar esses mesmos interesses 

a temas presentes no currículo de forma a promover o desenvolvimento das suas competências.  

O Mapa de Tarefas diz respeito a outro instrumento que se propõe adotar para este projeto 

de intervenção. A turma em que se iria desenvolver o projeto já utilizava este instrumento, por isso 

apenas se procederia a pequenos ajustes de acordo com o que seria discutido com os alunos. Assim, 

sugere-se, a título de exemplo, e de acordo com as tarefas que já estavam estipuladas na turma, que 

estas seriam: recolher o lixo dos lanches dos alunos (pois lancham dentro da sala de aula); distribuir 

e recolher os cadernos diários, que ficam guardados num armário da sala; distribuir os leites na hora 

do lanche e realizar o respetivo registo da quantidade de leites distribuídos, na tabela criada para o 



 

61 

 

efeito; distribuir fichas pelos alunos ou outros recursos quando disponibilizados pela professora; 

apagar o quadro; e recolher os livros requisitados semanalmente na biblioteca da escola e respetiva 

entrega no local. Propõe-se também que a sua distribuição/rotação e funcionamento sejam 

igualmente discutidos com os alunos. Como proposta sugere-se que o cumprimento destas tarefas 

seja rotativo a cada semana; que todos os alunos devem passar por todas as tarefas; e que, ao contrário 

do que estava implementado até ao momento na turma, em vez de se designar apenas um aluno para 

cada tarefa, se designem dois, para que se promova o trabalho de equipa, a corresponsabilização na 

realização de atividades e a regulação mútua no cumprimento de tarefas de acordo com o esperado. 

Propõe-se também a adoção do Diário de Turma para este projeto, apresentado pelo MEM. 

Este instrumento estaria sempre presente numa das paredes da sala, em suporte de papel, para que os 

alunos pudessem efetuar registos (diários) sempre que considerassem oportuno. Estes tanto podem 

corresponder a registos individuais como de grupo e abordariam os mais diversos assuntos, desde 

conflitos dentro ou fora da sala de aula, conquistas dos alunos, sugestões de melhoria, entre outros, 

que os alunos gostassem de ver discutidos no Conselho de Cooperação. Para além do Diário em 

suporte de papel, desenvolver-se-ia um Diário em formato digital de forma a possibilitar a sua 

partilha e consulta dentro e fora da sala de aula, não só com todos os alunos, mas também com os 

respetivos encarregados de educação. Esta partilha seria feita através da plataforma ClassDojo, sobre 

a qual se debruça mais adiante.   

Por sua vez, tencionava-se implementar o Conselho de Cooperação. Este ocorreria uma vez 

por semana, à sexta-feira, nos últimos 60min do horário letivo e teria como principais objetivos: 

refletir e avaliar o trabalho desenvolvido ao longo da semana, tendo por base os registos efetuados 

no Diário de Turma; delinear a Agenda da próxima semana; distribuir as tarefas para a próxima 

semana; e discutir possíveis assuntos que tenham surgido. Para isso, a organização das mesas na sala 

de aula teria de ser adaptada a cada semana para este momento em específico. O funcionamento do 

Conselho é da responsabilidade dos alunos, mais propriamente de um aluno que a cada semana é 

eleito pela turma para assumir o papel de Presidente do Conselho. Assim, este é responsável por fazer 

a sua mediação e a professora ocupa o mesmo lugar que os restantes alunos. Um outro aluno assume 

o papel de Secretário, ficando responsável pela escrita da ata da reunião em suporte de papel e 

posteriormente passá-la para formato digital e colocá-la na plataforma ClassDojo, para que mais uma 

vez se possa partilhar com todos os alunos e respetivos encarregados de educação. Tal como o 

Presidente, o Secretário é eleito a cada semana pelos diversos membros da turma.  

Para além destes instrumentos e estratégias de cariz global proveniente do MEM, sugere-se 

também a adoção da estratégia de ensino e aprendizagem do Project-Based Learning. Podendo 

assentar em problemas, desafios ou curiosidades, propõe-se que, sempre que possível, os alunos 
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partam de situações reais ou realísticas que impliquem a planificação por parte destes de possíveis 

medidas/ações com vista à sua resolução e superação.  Partindo da abordagem de projeto, os alunos 

poderiam optar por trabalhar individualmente ou em grupo, tendo-se sempre em vista o fomento da 

cooperação entre os alunos. Para isso, recorrer-se-ia a estratégias como o método Jigsaw3, para 

momentos de construção de conhecimento, ou o Teams-Games-Tournament4 para momentos de 

avaliação de conhecimentos.  

Para mais, são várias as estratégias que se sugerem adotar para atribuição de feedback. 

Assim, este teria lugar sempre que necessário e possível na sala de aula, dando-se sempre prioridade 

à sua atribuição no próprio momento da realização da atividade/tarefa. Este seria tanto atribuído de 

forma oral como escrita, dependendo das situações e do que melhor se ajuste a cada momento. Para 

além isso, adotar-se-ia um feedback positivo, isto é, realçando as conquistas dos alunos, e tentar-se-

ia ser o mais detalhado e explícito possível, para que os alunos pudessem melhorar a sua ação. Por 

outro lado, sugere-se a adoção do feedforward, ou seja, da atribuição do feedback orientado para a 

ação futura do aluno e tendo sempre em conta também a sua perspetiva.  

De forma a agilizar ainda mais este processo de atribuição de feedback, sugere-se a utilização 

da plataforma ClassDojo, uma vez que, esta foi criada com o intuito de facilitar o processo de 

atribuição de feedback aos alunos, relativo essencialmente ao seu comportamento em sala de aula 

(Wilson, 2017). Esta plataforma permite, por um lado, recompensar e incentivar comportamentos 

considerados desejáveis e, por outro lado, “penalizar” de certa forma comportamentos indesejáveis. 

Para além disso, são vários os estudos que apontam para uma relação benéfica entre o uso da 

plataforma ClassDojo e o desenvolvimento de comportamentos de automonitorização e 

autorregulação (Chiarelli, Szabo & Williams, 2015; MacLean-Blevins, 2013; Saeger, 2017; Sanchez 

& Franco, 2017; Wilson, 2017). Resumidamente, estes autores sustentam que o uso desta plataforma 

 
3 O método Jigsaw é uma estratégia de aprendizagem cooperativa que consiste na divisão de um determinado tema em 

tópicos a serem estudados pelos diferentes membros de cada grupo. O número de tópicos deve ser igual ao número de 

membros de cada grupo. Após cada membro do grupo ter estudado o seu tópico, reúne-se com o grupo de especialistas 

que é constituído por todos os elementos de cada grupo que estudaram o mesmo tópico, de modo a partilharem as suas 

aprendizagens e perspetivas. Após discussão, os elementos regressam ao seu grupo original para partilhar o que 

aprenderem sobre o seu tópico e para desenvolver conhecimentos nos restantes, através da partilha de conhecimentos 

com os seus colegas de grupo e que tem como objetivo desenvolver um conhecimento alargado do tema em estudo.  

 
4 O Teams-Games-Tournament é um método cooperativo de avaliação de conhecimentos. Numa primeira fase os alunos 

são divididos em grupos heterogéneos, em termos de competências desenvolvidas, e de igual número de elementos. A 

cada grupo é atribuída uma letra e a cada membro um número de 1 ao total de número de elementos do grupo. Cada 

elemento de cada grupo deve retirar de um saco uma questão (previamente definidas pelo professor) sobre o tema em 

avaliação. Na primeira fase, caso algum aluno não saiba a resposta, um dos seus colegas de grupo pode “roubá-la” e 

responder por si, tendo de explicar ao colega a resposta. Numa segunda fase, os alunos são reorganizados em novos 

grupos, desta vez devem ser mais heterogéneos em questão de competências desenvolvidas, e para cada questão 

respondida corretamente o aluno ganha um ponto. No final, os alunos regressam aos seus grupos originais e aquele que 

obteve maior número de pontos, somando os pontos de todos os seus elementos, ganha o jogo. Deve ser sempre dada uma 

recompensa ao grupo vencedor. 
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permite aos alunos criarem uma maior consciência dos seus comportamentos e escolhas, permitindo-

lhes de igual forma fazer a sua monitorização e avaliar o seu progresso. Desta maneira, ao possuírem 

maior conhecimento relativamente à sua conduta, podem de melhor forma reajustar esse mesmo 

comportamento e estabelecer objetivos, traçando um percurso para o seu alcance e sistematicamente 

avaliar as suas escolhas. Além de que do ponto de vista do professor, o uso desta plataforma agiliza 

a gestão da sala de aula, uma vez que, menor tempo é dedicado à gestão dos comportamentos, 

contribuindo para um melhor clima de sala de aula e, simultaneamente, maior tempo é dedicado à 

aprendizagem.  

Por outro lado, o uso da plataforma ClassDojo iria permitir que o projeto desenvolvido não 

ficasse limitado ao contexto de sala de aula, aumentando os meios e níveis de comunicação com os 

alunos e respetivos encarregados de educação. Porque embora a plataforma tenha sido criada com o 

intuito de atribuir feedback aos alunos, as suas potencialidades não se limitam a esta funcionalidade. 

Esta é uma plataforma que permite a partilha de vários tipos de documentos, desde ficheiros Word, 

a PowerPoint, vídeos, imagens, entre outros, dentro da comunidade da turma e que oferece um 

sistema de chat que permite criar mais uma via de comunicação com os alunos e encarregados de 

educação. Assim, este seria utilizado com os principais objetivos de: partilhar semanalmente o 

trabalho desenvolvido pela turma; partilhar os diversos instrumentos que irão regular a ação da turma, 

desde a Agenda Semanal, ao Diário de Turma, aos PIT; partilhar possíveis tarefas atribuídas como 

trabalho de casa; e ainda de atribuir feedback aos alunos sobre o trabalho desenvolvido. Desta forma, 

tantos os alunos como encarregados de educação, poderiam consultar todos os documentos referidos 

acima desde qualquer dispositivo eletrónico (computador, tablet ou telemóvel), ajudando-os a guiar 

o seu trabalho. 

Por último, mas não menos importante, uma grande parte do projeto de intervenção estaria 

baseada na implementação do instrumento QAAA, descrito no capítulo anterior. Este seria 

implementado três vezes ao longo do projeto, uma antes de se iniciar as intervenções, outra a meio 

das intervenções, e outra no final das intervenções. O objetivo seria verificar até que ponto as 

estratégias e intervenções realizadas causaram impacto na autonomia dos alunos. Como já foi 

explicado anteriormente, o QAAA seria sempre respondido pelos alunos e pela professora titular da 

turma em conjunto com a professora estagiária.  

Apresentadas as principais estratégias e eixos em que se apoiaria o projeto de intervenção, 

explicita-se agora uma possível proposta a ser implementada para três semanas de intervenção no 

contexto de sala de aula (apêndice 1). Esta proposta está organizada num total de 23 sessões que 

variam entre 1h e 1h30min de duração, distribuídas ao longo de três semanas. As sessões dizem 

respeito a propostas de atividades a serem desenvolvidas pelos alunos em contexto de sala de aula e 
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que têm enfoque nas diversas disciplinas do seu ciclo de estudos. Algumas sessões assumem um 

caráter interdisciplinar. O seguinte quadro (Quadro 4) sintetiza o total e cada uma das sessões por 

semana de intervenção.  

Semana I 

Disciplina(s) de enfoque Sessões-Atividades (duração) 

Estudo do Meio 

Sessão nº1 - Os seres vivos do reino animal I (1h20min) 

  Exploração da diferença entre animais vertebrados e invertebrados. 

Descodificação de uma chave dicotómica para exploração das 

características físicas dos animais que nos permitem distingui-los entre 

si e classificá-los segundo as classes de animais. Hábitos alimentares e 

formas/meios de deslocação dos animais. Planificação de um trabalho 

de pesquisa de grupo sobre um animal. 

Estudo do Meio, 

Português e Expressão 

Plástica 

Sessão nº 2 – Os seres vivos do reino animal II (1h30min) 

  Partilha das informações recolhidas sobre os animais entre os 

elementos de cada grupo. Discussão em grande grupo sobre o que 

podemos fazer com as informações que recolheram sobre os animais. 

Organização da informação recolhida segundo o modelo apresentado e 

preparação e apresentação oral do trabalho final à turma. 

Português 

Sessão n.º 3 - O texto informativo: a estrutura da notícia (1h) 

  Leitura e exploração de diversas notícias relacionadas com animais em 

suporte de papel e em formato digital e comparação da sua estrutura. 

Identificação das diversas partes que compõem a notícia e exploração 

das informações dadas por cada uma. Associar o tipo de texto 

(informativo) de que se trata à finalidade da notícia (informar o leitor).  

Sessão n.º 4 - A notícia (1h20min) 

  Planificação, escrita, avaliação e reescrita de uma notícia sobre um 

animal, individualmente ou a pares.    

Matemática 

Sessão n.º 5 – As unidades e instrumentos de medida de 

comprimento convencionais e não convencionais (1h15min) 

  Exploração de unidades de medida não convencionais e das suas 

limitações através da realização de medições e comparações dos 

resultados. Comparação das suas estimativas com os resultados obtidos. 

Identificação de diversos instrumentos de medida e respetivas unidades 
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de medida convencionais. Comparação dos resultados das medições 

utilizando instrumentos de medida convencionais e não convencionais. 

Sessão n.º 6 – As unidades de medida de comprimento: os 

submúltiplos do metro (1h30min) 

   Exploração do significado da palavra “metro”. Realização de 

medições utilizando réguas de cartão não graduadas de 1m, 1dm, 1 cm e 

1mm. Exploração da necessidade de existirem diferentes unidades de 

medida mais pequenas que o metro e da relação existente entre elas. 

Realização do algoritmo da adição entre diferentes unidades de medida 

(conversão de unidades de medida).   

Sessão n.º 7 – As unidades de medida de comprimento: os múltiplos 

do metro (1h30min) 

  Exploração dos múltiplos do metro através da realização de medições 

e comparações entre as diversas unidades de medida. Discussão e 

análise da relação de grandeza existente entre as diversas unidades de 

medida estudadas, desde o mm ao km. Realização de dois quizzes para 

avaliação dos conhecimentos desenvolvidos pelos alunos nas sessões 5, 

6 e 7 que englobam igualmente situações-problema.  

Semana II 

Disciplina(s) de enfoque Sessões-Atividades (duração) 

Estudo do Meio 

Sessão n.º 8 – Os animais Migratórios (1h20min) 

  Estudo da temática dos animais migratórios através do método Jigsaw. 

Avaliação das aprendizagens através de um quizz criado na aplicação 

Plickers.  

Sessão n.º 9 – Os animais em vias de extinção (1h30min) 

  Pesquisa sobre a temática dos animais em vias de extinção através do 

método Jigsaw. Avaliação das aprendizagens através da estratégia do 

Teams-Games-Tournament.  

Português 

Sessão n.º 10 – O texto dramático (1h30min) 

  Leitura de dois exemplos de textos dramáticos. Exploração das 

características específicas deste tipo de texto através da sua comparação 

com outros tipos de texto que já tenham estudado no manual. Discussão 

sobre as diversas finalidades das informações que surgem neste tipo de 
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texto. Planificação de um texto dramático seguindo um conjunto de 

indicações. 

Sessão n.º 11 – O discurso direto e indireto (1h30min) 

  Visualização de um vídeo explicativo do discurso direto e indireto e 

realização de apontamentos sobre o mesmo. Leitura de um pequeno 

texto e identificação de excertos que correspondam ao discurso direto e 

indireto. Comparação dos dois tipos de discurso. Realização de um 

conjunto de atividades da Escola Virtual para consolidação dos 

conhecimentos. Reescrita de alguma das falas da sua peça de teatro (que 

escreveram na aula anterior) do discurso direto para o discurso indireto. 

Preparação da apresentação da sua peça de teatro. 

Português, Expressão 

dramática, Expressão 

Plástica e Estudo do 

Meio 

Sessão n.º 12 – O texto dramático (1h30min) 

Conclusão e apresentação das peças de teatro preparadas pelos alunos. 

Matemática 

Sessão n.º 13 – O perímetro (1h20min) 

  Exploração do significado de perímetro e da sua fórmula de cálculo 

para figuras geométricas. Resolução de exercícios e de questões-

problema. Medição do perímetro de diversos objetos da sala de aula. 

Discussão e exploração sobre a possibilidade de existiram diferentes 

figuras geométricas com igual perímetro.  

Sessão n.º 14 – A área (1h20min) 

  Cálculo da área de um objeto utilizando diferentes figuras 

geométricas: exploração do quadrado como a melhor unidade de 

medida. Exploração da relação existente entre a dimensão da unidade 

de medida e a quantidade de vezes que “cabe” no objeto e da fórmula 

de cálculo da área.  

Sessão n.º 15 – O perímetro e área (1h20min) 

   Consolidação das aprendizagens desenvolvidas nas duas últimas 

sessões e exploração da relação existente entre o perímetro e a área de 

uma figura através da visualização de vídeos e da realização de diversos 

jogos e interatividades previamente selecionados. Aula baseada no 

Game-Based Learning. 

Semana III 
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Disciplina(s) de enfoque Sessões-Atividades (duração) 

Estudo do Meio 

Sessão n.º 16 – Os seres vivos do reino vegetal I (1h30min) 

  Discussão sobre o que faremos com as amostras de plantas recolhidas 

pelos alunos: iremos construir um herbário. Pesquisa sobre o que é 

herbário e como se pode construir um. Realização do processo de 

secagem e prensagem das plantas.  

  Início da exploração das diversas partes que constituem uma planta 

através do método Jigsaw, cada aluno de cada grupo fica responsável 

por fazer a pesquisa sobre uma das partes da planta. 

Sessão n.º 17 – Os seres vivos do reino vegetal II (1h30min) 

  Continuação e conclusão dos trabalhos de pesquisa através do método 

Jigsaw. Identificação das diversas amostras e partes das plantas, assim 

como a sua classificação, através das informações recolhidas pelos 

alunos. Cada aluno fica responsável pela sua amostra. Correção dos 

trabalhos e posterior apresentação à turma. 

Português 

Sessão n.º 18 – O grupo nominal e o grupo verbal (1h20min) 

  Discussão do que trata o grupo nominal e o grupo verbal de uma frase 

através da exploração de diversas imagens representativas de pessoas e 

ações. Utilizando uma única palavra para descrever cada imagem 

presente nos cartões, os alunos são desafiados a construir uma frase 

com essas palavras. Identificação da classe das palavras e sua 

associação ao grupo a que pertencem. Formação e divisão de frases 

tendo em conta o seu grupo verbal e nominal e identificação dos 

elementos principais de cada grupo. 

Sessão n.º 19 – O texto poético I (1h30min) 

  Exploração de um poema: antecipação do assunto através do título; 

exploração das sensações provocadas pelo poema; discussão da sua 

dimensão metafórica; interpretação(ões) do significado do texto; e 

identificação dos seus aspetos formais e musicalidade. 

Português, Música e 

Expressão Plástica 

Sessão n.º 20 - O texto poético II (1h30min) 

  Reescrita do poema estudado na sessão anterior, conservando a sua 

forma. Correção do trabalho desenvolvido. Preparação e apresentação 

do poema à turma com elementos musicais. 

Sessão n.º 23 – O jardim na escola (1h30min) 

  Conclusão do desenvolvimento das aprendizagens propostas para esta 
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semana e que sejam necessárias à concretização do projeto lançado. 

Construção do jardim no espaço exterior da escola. 

Matemática 

Sessão n.º 21 – As unidades de medida da massa (o kg e os seus 

múltiplos e submúltiplos) (1h30min) 

  Project-based learning – lançamento de um desafio aos alunos: a 

construção de um jardim com plantas na escola. Exploração do que é 

preciso para concretizarem o projeto. 

  Introdução e exploração das unidades de medida de massa e da relação 

entre si através da sua comparação utilizando uma balança de pratos.   

Sessão n.º 22 – As unidades de medida de capacidade (o litro, seus 

múltiplos e submúltiplos) (1h30min) 

  Discussão sobre a utilidade e a importância das unidades de medida de 

capacidade no nosso quotidiano. Observação de diferentes recipientes e 

das informações que nos disponibilizam quanto à sua capacidade. 

Realização de medições e comparações entre diversas unidades de 

medida: exploração das relações de grandeza.  

 

Quadro 4 - Apresentação das sessões da proposta do projeto de intervenção. 

 

 Embora as sessões surjam enumeradas desta forma, existe alguma flexibilidade na sua 

gestão, tendo sempre em conta que as aprendizagens de umas e outras estão, por vezes, 

interligadas.  
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1.2. Projeto de intervenção em contexto de ensino a distância 

 

Devido à declaração do Estado de Emergência em Portugal no dia 18 de março de 2020 e 

consequente encerramento de todas as escolas do país sem data prevista de reabertura, não foi 

possível levar a cabo o projeto delineado e apresentado anteriormente. Após duas semanas de pausa 

letiva forçada, o Governo de Portugal decidiu dar início a uma iniciativa de Ensino a Distância para 

o Ensino Básico, à qual intitulou de #EstudoEmCasa. Assim, novas diretrizes de atuação foram 

enviadas para as escolas básicas de todo o país.  

Após algumas semanas de discussões e adaptações, cada agrupamento tratou de delinear as 

estratégias de atuação de acordo com as diretrizes do Ministério da Educação. No agrupamento em 

causa para este projeto, mais particularmente no que diz respeito à turma-alvo, ficou decidido que os 

alunos deveriam assistir diariamente às transmissões do #EstudoEmCasa, referentes ao seu ano de 

escolaridade. Estas transmissões são apenas um complemento ao trabalho que devia continuar a ser 

realizado pelos professores. Por isso, todas as segundas e quartas-feiras, logo após o término da 

transmissão televisiva referente ao seu ano de escolaridade, os alunos recebiam da professora titular 

uma tarefa relacionada com os conteúdos abordados nestas aulas, através da plataforma Microsoft 

Teams. A respetiva resolução das tarefas era enviada pela professora nos mesmos dias às 15h, para 

que os alunos pudessem efetuar a autocorreção até ao final do horário letivo (15h30min). Estas tarefas 

tiveram como referência as propostas disponibilizadas semanalmente pelo Ministério da Educação 

no site do #EstudoEmCasa, no entanto, constituindo-se apenas como referências, esta foram, na 

maioria das vezes, adaptadas.  

Para complementar este trabalho, a professora titular estabeleceu dois momentos de contacto 

com os alunos por semana, com metade da turma de cada vez. As reuniões realizaram-se, deste modo, 

às terças-feiras das 14h às 14h45min com o primeiro grupo e das 14h45min às 15h30min com o 

segundo grupo; e às sextas-feiras das 11h30min às 12h15min com o primeiro grupo e das 14h às 

14h45min com o segundo grupo. Todas estas sessões assíncronas foram planificadas pela professora 

titular em colaboração com a professora estagiária. Assim, ao longo das semanas foi-se pensando, 

selecionando e criando atividades/recursos, como quizzes, questionários, vídeos, jogos, 

interatividades, entre outros, para implementar e desenvolver com os alunos. A maioria destes 

recursos estavam relacionados com os conteúdos abordados no #EstudoEmCasa e outros foram 

criados/selecionados para recordar outros conteúdos abordados anteriormente. Um exemplo de um 

recurso criado e aplicado com os alunos foi um quizz (Figura 5) sobre a tabuada, no qual os alunos 

tinham um tempo limitado para responderem às diferentes questões.     
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Figura 5 - Exemplo de uma das questões do quizz sobre a tabuada implementado numa das sessões assíncronas. 

Assim, estes momentos de contacto a distância foram essencialmente destinados à 

consolidação de conteúdos abordados durante a semana, ao esclarecimento de dúvidas e à partilha 

de experiências entre as professoras e os alunos. Para além destas sessões, a professora marcava 

esporadicamente reuniões individuais ou de pequeno grupo para relembrar conteúdos ou esclarecer 

dúvidas mais particulares.   

 Após cada uma das sessões assíncronas, tiveram lugar momentos de reflexão conjunta com 

a professora cooperante sobre essas mesmas sessões. O que se pensava ter resultado, o que se 

considerava não ter corrido tão bem, as reações dos alunos, a sua participação e o que se poderia 

fazer de diferente e melhorar para a próxima sessão, foram assuntos discutidos ao longo de todo o 

período de ensino a distância. A troca de perspetivas entre quem dinamizava a sessão e quem estava 

de “fora”, como espetador, foi sempre um aspeto que esteve muito presente ao longo das reflexões 

das semanas em que ocorreu o ensino a distância.  

 Para além da participação e cooperação nestas sessões assíncronas de grupo, participou-se 

também em algumas das reuniões individuais ou de pequeno grupo. Assim, pôde-se acompanhar de 

forma mais individual e sistemática algumas tarefas/atividades que os alunos se propunham a fazer 

e desenvolver, apoiando-os na sua elaboração, esclarecendo eventuais dúvidas e apresentando 

algumas ideias/sugestões. 

 Por outro lado, teve-se igualmente a oportunidade de acompanhar e discutir com a professora 

titular as várias diretrizes de atuação que iam sendo lançadas pelo Ministério da Educação e que os 

agrupamentos de escola e, portanto, os professores deveriam ter em conta na sua prática, assim como 

os procedimentos a adotar para a avaliação das aprendizagens dos alunos. Neste sentido, foram 

discutidos com a professora titular meios e ferramentas que permitissem à professora recolher 
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evidências que a ajudassem a avaliar as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos neste contexto de 

ensino a distância.  

Todo o contacto estabelecido com os alunos e respetivos encarregados de educação foi 

inicialmente feito através das plataformas Whatssap e Zoom. No entanto, de modo a uniformizar e 

organizar o contacto estabelecido, o agrupamento disponibilizou a todos os professores o Office 365, 

passando o contacto com os alunos e encarregados de educação a ser feito exclusivamente via 

Microsoft Teams. Através desta plataforma, eram agendadas as reuniões com os alunos, partilhados 

os ficheiros entre professores e alunos, esclarecidas as dúvidas, agendadas reuniões com os 

encarregados de educação, entre outros.  

Com tudo isto, a implementação do projeto tal como se tinha pensado inicialmente não era 

concretizável. Por isso, fizeram-se várias adaptações para desenvolver o projeto da forma possível, 

estando muito dependente do trabalho e das condições apresentadas pelo agrupamento. Das 

capacidades a analisar e promover nos alunos por fases do processo de autorregulação acima 

mencionadas, são estas: distribuir o trabalho/tarefas em contextos de trabalho de grupo; planificar 

(decidir recursos materiais a utilizar e estratégias a adotar para alcançar os objetivos); resolver 

possíveis obstáculos que possam surgir à sua planificação de forma autónoma; refletir sobre a sua 

ação; e aplicar as capacidades desenvolvidas em novas situações, apenas se decidiu trabalhar a 

capacidade de planificação, em termos de recursos materiais e estratégias, e a capacidade de reflexão 

sobre a sua ação (o trabalho desenvolvido). Por outro lado, decidiu-se que apenas cinco alunos da 

turma iriam fazer parte das intervenções pois, não era possível fazer um acompanhamento 

sistemático dos 24 alunos da turma. Das cinco crianças participantes do projeto quatro são do sexo 

feminino e uma é do sexo masculino. 

Para isso, de forma a se conseguir trabalhar e analisar estas capacidades nos alunos 

selecionados para o projeto, foram pensadas e planificadas seis sessões de intervenção. Estas sessões 

foram sendo planificadas ao longo das semanas do ensino a distância pois, estavam dependentes dos 

conteúdos que os alunos abordassem no #EstudoEmCasa. Uma vez que os conteúdos abordados nas 

aulas do #EstudoEmCasa eram apenas divulgados pelo Ministério da Educação na semana anterior 

à sua emissão, esteve-se sempre pendente do seu acesso para se poder planificar as intervenções. 

Todas as propostas de atividades/tarefas que foram lançadas aos alunos integrantes do projeto, foram 

igualmente atribuídas aos restantes alunos da turma, no entanto, foram sempre feitas algumas 

adaptações para os alunos do projeto. Todas as atividades foram igualmente discutidas e preparadas 

sob a supervisão da professora cooperante. Assim, de entre as tarefas que a professora titular 

propunha à turma semanalmente, a professora estagiária tratava de selecionar e adaptar uma delas 

para trabalhar de forma mais individual com os cinco alunos com quem reunia.  



 

72 

 

As intervenções, com uma duração aproximada de 45min a 60min cada, foram inicialmente 

dinamizadas na plataforma Zoom e, depois, na plataforma Microsoft Teams, pela qual se passou a 

estabelecer todo o contacto com os alunos (sessões de intervenção; partilha de documentos e 

atividades; esclarecimento de dúvidas; atribuição de feedback escrito, etc.). Por isso, criou-se um 

grupo apenas para os alunos participantes do projeto.  

Para que se possa compreender de melhor forma o que foi feito em cada sessão de 

intervenção, é necessário ter-se em conta três momentos: o antes, o durante e o após as sessões de 

intervenção. De forma geral, antes de cada sessão, tal como os alunos recebiam na plataforma as 

notificações de tarefas enviadas pela professora titular, também recebiam semanalmente a atividade 

ou tarefa que tinham de desenvolver no âmbito do projeto. Numa primeira vez, foi-lhes explicado 

que para cada atividade/tarefa que lhes era proposta tinham que primeiramente responder a um 

instrumento que foi criado para os ajudar a planificar (anexo 7) a sua ação, isto é, que estratégias e 

recursos materiais estavam a pensar utilizar para desenvolver a atividade e porquê. Só depois 

deveriam passar para a sua “resolução” propriamente dita. Foi discutido igualmente com os alunos, 

que estes deveriam enviar a sua atividade/tarefa concluída antes da próxima sessão agendada, para 

que lhes pudesse posteriormente atribuir feedback.  

Assim, por norma, as sessões de intervenção tinham sempre início com uma conversa sobre 

a tarefa que lhes tinha sido atribuída nessa semana, abordando o que tinham achado sobre a mesma, 

se sentiram algumas dificuldades, etc. De seguida, era atribuído o feedback a cada um dos alunos 

sobre o trabalho que desenvolveu, partilhando-se perspetivas e discutindo-se o trabalho realizado. 

Este era um momento crucial para esclarecer eventuais dúvidas e perceber com maior detalhe como 

é que os alunos tinham procedido durante a sua realização. Depois, era dada oportunidade a cada 

aluno para refletir sobre o trabalho desenvolvido e apontar eventuais sugestões de melhoria ou de 

alteração da sua planificação, devendo apresentar as devidas razões. Por fim, era pedido aos alunos 

que, depois, respondessem ao instrumento criado para os ajudar a monitorizar e refletir (anexo 8) 

sobre o trabalho que tinham desenvolvido. Durante cada uma das sessões foram sempre feitas 

anotações sobre os pontos que os alunos se debruçavam, assim como da sua postura, participação, 

nível de reflexão, entre outros. Nas duas últimas sessões realizou-se mesmo a gravação do áudio das 

intervenções. Após as sessões, os alunos deveriam, assim, responder ao instrumento de apoio à 

monitorização do trabalho desenvolvido.  

Para que esta dinâmica fosse concretizável, foi necessário um trabalho e acompanhamento 

sistemático por parte da professora estagiária. Assim, antes de cada sessão de intervenção, era feita 

a sua planificação detalhada, a preparação das propostas de atividades a serem atribuídas aos alunos, 

a preparação dos instrumentos de apoio à planificação e monitorização das atividades pelos alunos, 
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e a análise e escrita do feedback a atribuir oralmente nas sessões de intervenção a cada um dos alunos, 

relativo aos seus trabalhos. Durante as intervenções, como já foi referido, foram sempre se registando 

apontamentos e anotações relativamente à postura dos alunos (participação, reflexão, etc.). Já após 

as intervenções, era sempre feita uma reflexão individual e depois conjunta com a professora titular 

sobre a intervenção, eram realizados mais registos sobre aspetos que não se tinha conseguido apontar 

durante a sessão, e eram analisados esses mesmos registos, as audiogravações quando feitas, e as 

respostas dadas pelos alunos aos instrumentos de apoio à planificação e monitorização dos seus 

trabalhos.    

No seguinte quadro (Quadro 5) sistematiza-se o total de intervenções realizadas no âmbito 

do projeto de intervenção.  

  

Intervenções 

(data da 

dinamização) 

Atividade (descrição)  

I (28/04/2020) Discussão sobre a planificação 

  Conversa com os alunos sobre a tarefa de pesquisa sobre um animal que 

lhes foi atribuída. Discussão com os alunos sobre o que é planificar 

(estratégias e recursos materiais) e que estratégias podemos utilizar para 

realizar um trabalho de pesquisa. Apresentação e exploração com os 

alunos do instrumento de apoio à planificação das atividades.  

II (05/06/2020) Pesquisa sobre um animal 

  Reflexão com os alunos sobre o trabalho desenvolvido. Atribuição de 

feedback aos alunos e partilha de perspetivas sobre sugestões de melhoria. 

Apresentação e exploração com os alunos do instrumento de 

monitorização das atividades por si realizadas.   

III (08/05/2020) Escrita de um diálogo 

  Reflexão e atribuição de feedback aos alunos sobre o trabalho 

desenvolvido. Discussão com os alunos e apresentação de algumas 

estratégias que podemos utilizar para a escrita de um texto. Discussão com 

os alunos sobre a nova questão presente no instrumento de monitorização 

dos seus trabalhos (se precisaram de ajuda durante a sua realização e se 

sim para quê). 

IV (15/05/2020) Exercício no âmbito da Organização e Tratamento de Dados 

  Correção conjunta com os alunos do exercício que lhes foi lançado 

“Imagina que, afinal, durante a campanha de solidariedade tinham 

oferecido a mesma quantidade, vinte quilogramas, de clementinas e de 

uvas. Achas que se alterariam algumas das informações anteriores (gráfico 

e dados)? Porquê? Se respondeste sim, indica as alterações que terias de 

fazer no gráfico e nas afirmações apresentadas anteriormente, para que 

estejam de acordo com os teus novos dados”. 

 Reflexão e atribuição de feedback sobre o trabalho desenvolvido. 

Discussão com os alunos e apresentação de estratégias específicas que 

podemos utilizar para resolver questões-problema. Troca de perspetivas 

sobre o que poderia ser melhorado nos seus trabalhos.   
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V (26/05/2020) Escrita de uma banda desenhada 

  Reflexão e atribuição de feedback sobre os trabalhos desenvolvidos. 

Troca de perspetivas sobre o que poderia ser melhorado em cada um dos 

trabalhos. Apresentação e explicação da próxima tarefa a realizar.  

VI (29/05/2020) Pesquisa sobre atitudes a adotar antes, durante e depois de um sismo 

  Reflexão com os alunos e atribuição de feedback relativamente aos 

trabalhos desenvolvidos. Preparação com os alunos da apresentação dos 

trabalhos à turma. 

  Apresentação dos trabalhos à turma (em reunião com os restantes 

colegas). 

 
Quadro 5 – Sequência de intervenções dinamizadas no âmbito do projeto de intervenção. 

 

Da análise do quadro apresentado, pode-se perceber que foram propostas cinco atividades no 

total. Duas são relativas à escrita de textos (um diálogo e uma banda desenhada), duas referem-se a 

atividades de pesquisa (sobre um animal e sobre as atitudes a adotar antes, durante e depois de um 

sismo) e uma concerne à resolução de um exercício de matemática no âmbito da Organização e 

Tratamento de Dados. Na Fig. 6 pode-se observar alguns dos trabalhos realizados pelos alunos no 

âmbito destas atividades. 

 

 

 

 

Figura 6 - Trabalhos apresentados pelos alunos no âmbito das atividades de Pesquisa de um Animal e de Escrita de uma 

Banda Desenhada. 
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Para além dos aspetos gerais referidos anteriormente, importa destacar que nas intervenções 

dinamizadas, procurou-se sempre explorar com os alunos os conceitos e instrumentos com os quais 

estavam a contactar pela primeira vez, para além de se abordar e discutir explicitamente estratégias 

que poderiam utilizar para realizar cada uma das atividades propostas.  

Por último, de sessão para sessão, tentou-se sempre fazer ajustes de acordo com o que se 

apercebia não ter corrido tão bem, por exemplo, relativamente à hora que eram dinamizadas as 

sessões. Primeiramente estas eram seguidas à reunião de grupo com a professora titular, mas como 

os alunos se começavam a mostrar um pouco cansados passaram a realizar-se noutro horário. Outro 

exemplo ocorreu com as formas de registo das observações durante as intervenções. Primeiro apenas 

se tirava alguns apontamento num caderno, mas como se revelou um pouco complicado de gerir a 

sessão e ao mesmo tempo retirar apontamentos, depois tentou-se fazer videogravação, mas por 

questões de privacidade das políticas do agrupamento não foi possível e fez-se, assim, nas últimas 

duas sessões a sua audiogravação. Portanto, durante todo o projeto se foram fazendo ajustes, 

adaptações e aprendendo o que resultava melhor em cada situação. 
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2. Componente de investigação 
 

O presente projeto de intervenção-investigação enquadra-se numa metodologia de pesquisa com 

características de investigação-ação. Para Cardoso (2014) a investigação-ação é uma “forma de 

pesquisa que ocorre, no lugar da ação, isto é, é orientada para a melhoria da prática educativa e 

envolve a participação dos agentes implicados no processo” (p.11). Pode entender-se desta definição 

que a investigação-ação é uma metodologia de pesquisa que se destaca das restantes pelo seu caráter 

situacional, isto é, as respostas que procura encontrar são apenas aplicáveis àquele contexto e amostra 

em particular (Menezes, et al., 2017). 

 

Poder-se-ia apontar as limitações que esta metodologia acarreta em termos de investigação, mas 

pretende-se antes focar nas vantagens que lhes estão subjacentes dado o contexto em que é aplicado, 

o contexto educativo. Assim, tal como se sucede numa sala de aula, em que cada aluno apresenta 

especificidades distintas de todos os outros, também o contexto de atuação, seja qual for, apresenta 

particularidades e problemáticas que lhe são específicas e que exigem respostas adaptadas. Por isso 

mesmo, as conclusões que se possam retirar de uma investigação neste contexto serão apenas válidas 

para aquela situação em particular.  

 

Por outro lado, debruçando-se de novo na definição apresentada, a investigação-ação é uma 

metodologia de pesquisa que ocorre no próprio local onde decorre a ação (educativa), em que o 

professor é investigador, mas também ator. Tal como afirmam Menezes, et al. (2017) “é um processo 

levado a cabo pelas pessoas que estão envolvidas numa situação particular” (p.23). Assim, o 

professor procura observar e refletir sobre o contexto, identificando a(s) problemática(s), mas 

também atuar sobre o mesmo, procurando a sua transformação e consequente melhoria.  

 

Para além disso, é de destacar a dimensão reflexiva que lhe está subjacente, pois “exige uma 

reflexão crítica e sistemática por parte dos professores, que pode provocar mudanças e que pode levar 

à emancipação dos profissionais, em alguns aspetos da sua prática” (Feio & Caetano, 2016, p.154). 

Esta dimensão reflexiva vai ao encontro daquilo que se pretende promover ao longo da PPS no 

contexto da formação inicial de professores: a reflexão na e sobre a ação. Pode-se com isto afirmar 

que a ação reflexiva se estende a três dimensões essenciais: a reflexão sobre o contexto e suas 

problemáticas; a reflexão sobre a ação/atuação do professor; e a reflexão sobre o próprio professor, 

contribuindo para a construção da sua identidade.  

 

Com isto, chega-se aos objetivos principais da metodologia de investigação-ação. São estes: (i) 

produzir conhecimentos sobre a realidade em causa; (ii) promover a mudança/inovação dessa mesma 
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realidade/contexto; (iii) e transformar/formar os atores envolvidos (Menezes, et al., 2017). Com vista 

à sua concretização, esta metodologia decorre num processo dinâmico e cíclico de quatro fases: 

planificação, ação, observação e reflexão, a partir dos quais se pretende lançar novos desafios, planos 

e ações (as cited in Menezes, et al., 2017). No entanto, no projeto aqui em causa, dada as limitações 

do tempo da sua implementação, apenas se cumpre o primeiro ciclo, sem nova intervenção após a 

reflexão sobre os resultados obtidos da ação.    

 

       

2.1. Procedimentos metodológicos de recolha de dados 

 

Ao longo da implementação do projeto foram sendo utilizadas diversas técnicas e 

instrumentos de recolha de dados. O seguinte quadro sistematiza essas mesmas técnicas e 

instrumentos por fases de implementação do projeto (antes, durante e após as intervenções): 

 

Fases de implementação Técnicas de recolha de dados Instrumentos de recolha de dados 

ANTES 
- Observação não participativa - Notas de Campo 

- Inquérito por questionário - QAAA 1 

DURANTE 

- Observação participativa 
- Diário do Investigador 

- Audiogravações 

- Recolha documental 

- Instrumentos de apoio à 

planificação e monitorização das 

atividades/tarefas 

- Comunicação dos trabalhos de 

pesquisa temáticos realizados pelos 

alunos 

- Fichas com exercício resolvido no 

âmbito da Organização e 

Tratamento de Dados  

- Diálogos de conclusão da história 

da Princesa e a Ervilha 

- Produções escritas dos alunos de 

uma banda desenhada 

APÓS - Inquérito por questionário - QAAA 2 

Quadro 6 - Procedimentos metodológicos de recolha de dados. 
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 De seguida, apresentam-se com maior detalhe cada uma das técnicas e instrumentos 

utilizados e a forma como os mesmos foram aplicados ao longo do projeto.  

2.1.1. Inquérito por questionário 

Ao longo do desenvolvimento do projeto, aplicou-se por duas vezes a técnica de inquérito 

por questionário, uma vez antes das intervenções e outra após as intervenções. Em ambos os casos 

foi aplicado o QAAA, com a finalidade de dar resposta a um dos objetivos do projeto de intervenção-

investigação,  “(iii) Avaliar os efeitos do projeto na promoção de autonomia nos alunos”.  

 

Para se conseguir dar resposta a essa questão, realizou-se: a exploração do instrumento 

QAAA com os alunos, antes das intervenções; a autoavaliação da autonomia das crianças através das 

suas respostas ao QAAA antes e após as intervenções; e ainda a avaliação da autonomia das crianças 

pela professora titular em conjunto com a professora estagiária através das respostas ao QAAA para 

cada criança da turma, também antes e após as intervenções. Desta forma, foi possível caracterizar 

os alunos da turma face ao seu nível de autonomia em cada um destes momentos e realizar a análise 

da evolução dos resultados.  

 

O inquérito por questionário é, assim, uma técnica de recolha de dados “que através de um 

conjunto de perguntas, visa suscitar uma série de discursos individuais, interpretá-los e depois 

generalizá-los a conjuntos mais vastos” (Dias, 1994, p.5), podendo incluir igualmente  

 

“testes e escalas de atitudes e opiniões que visam aferir um certo tipo de comportamentos 

reacções, e avaliar a intensidade com que se dá determinada opinião ou atitude, as respostas 

assim obtidas vão constituir o material, sobre o qual o investigador vai produzir 

interpretações e chegar a generalizações.” (Dias, 1994, p. 5).  

 

Importa de novo destacar que o QAAA funciona, primeiramente, como um instrumento de 

regulador das aprendizagens dos alunos, em termos da sua (auto)monitorização e (auto)avaliação, e, 

segundamente, como um instrumento de recolha de dados para o projeto de investigação 

desenvolvido. Este é um instrumento de avaliação meramente formativa que se baseia essencialmente 

nas perceções do aluno e do professor e na comparação entre estas, onde a reflexão e o feedback 

assumem um papel central. Parte-se do princípio de que um aluno mais consciente do seu processo 

de aprendizagem é também um aluno mais autónomo. 
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2.1.1.1. Construção 

 

Para a construção do QAAA, começou-se por averiguar o significado da palavra 

“autonomia” no contexto educativo e possíveis formas/modelos de avaliação desta. Constatou-se que 

pouco existe sobre a avaliação da autonomia em contexto educativo, sendo que a maioria dos 

resultados da pesquisa bibliográfica se referiam à autonomia em contexto de saúde (motricidade 

grossa). Relativamente à avaliação da autonomia, e possíveis modelos de avaliação, podemos dividir 

as perspetivas em dois grandes grupos. Por um lado, localizam-se os Modelos/Perspetivas de 

Classificação, que se baseiam numa avaliação quantitativa da autonomia. Por outro lado, situam-se 

os Modelos/Perspetivas de Autoavaliação, tendo como princípio uma avaliação formativa e 

qualitativa da autonomia. 

 

Vários autores defendem que a segunda é mais benéfica e rigorosa, no sentido em que a 

autonomia pressupõe um conjunto de mecanismos que são internos ao sujeito e que de uma 

perspetiva externa não é possível avaliar, pelo menos de forma tão rigorosa (Mynard, 2006; Tassinari, 

2012). Foi neste contexto que se encontrou o “Dynamic model of learner autonomy” de Tassinari 

(2012), o qual serviu de base para a construção do QAAA aqui apresentado. 

 

Uma vez que este modelo foi elaborado tendo como público-alvo estudantes do ensino 

superior e para o projeto aqui em causa o público-alvo é do 1.º CEB, várias adaptações tiveram de 

ser feitas. Em primeiro lugar, procedeu-se à tradução de todo o modelo original, que se encontrava 

em língua inglesa, para a língua portuguesa. Em segundo lugar, várias adaptações foram feitas à 

linguagem utilizada, para que se tornasse o mais acessível possível à faixa etária em questão. De 

seguida, procedeu-se à análise de todos os descritores, isto é, questões e dimensões que o modelo 

apresenta, e selecionou-se aqueles que se adequavam ao estudo em causa e igualmente à faixa etária 

do grupo em questão.   

 

Como vários descritores, tanto macro como microdescritores, surgiam repetidos em várias 

dimensões do modelo, optou-se por apenas colocá-los uma única vez, de forma a que não se tornasse 

tão extenso. Por outro lado, este foi um modelo desenhado especificamente para avaliar a autonomia 

num contexto de aprendizagem de uma língua estrangeira e, portanto, todos os descritores que se 

referem diretamente a competências desta natureza foram retirados. O descritor “Eu consigo planear 

onde quero estudar.” foi igualmente retirado do modelo, por se considerar pouco relevante dado a 

faixa etária dos alunos. Por outro lado, o descritor “Quando trabalho em grupo, consigo negociar a 
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distribuição de tarefas.” foi acrescentado ao modelo, para fazer frente a uma das capacidades que se 

pretendia avaliar nos alunos.  

 

Outro ponto importante a destacar é que, no modelo original, se pode encontrar para cada 

dimensão pelo menos um descritor em branco que permite aos alunos acrescentarem um ponto que 

para eles faça sentido refletir e que não se encontra no modelo. No entanto, dada a extensão do 

instrumento que se construiu e a faixa etária dos alunos em causa neste projeto, optou-se por eliminar 

este campo. 

 

Para além destas alterações, procedeu-se ainda à modificação das opções de resposta. No 

modelo original podemos encontrar as seguintes opções de resposta: “I can do this”, “I want to learn 

this” e “This isn´t important for me”. No instrumento que foi construído para este estudo, as opções 

de resposta não só diferem como se dividem em duas categorias: por um lado, encontram-se respostas 

que obedecem a uma escala de concordância (“Sim, eu consigo.”, “Não, mas quero conseguir,” e 

“Não consigo e não é importante para mim”); e, por outro lado, encontram-se respostas que 

obedecem a uma escala de frequência (“Sempre”, “Às vezes” e “Nunca”). Estas últimas foram 

adicionadas para que se possa ter uma maior compreensão e visão sobre o comportamento do aluno 

(se procura autonomamente as respostas ou se procura alguém, e quem, para obter as respostas) em 

situações específicas. Assim, sempre que, nas questões a que se aplica, o aluno selecione a opção 

“Sim, eu consigo” tem de dizer se o consegue sozinho, em conjunto com os colegas ou com a ajuda 

do professor ou outro adulto, e qual a frequência que o consegue em cada uma das situações 

apresentadas, se é Sempre, Às Vezes ou Nunca. A Figura 7 demonstra um exemplo de uma das 

questões do QAAA e respetivas opções de resposta. 

Figura 7 - Exemplo de uma questão e respetivas opções de resposta da dimensão Planificação do QAAA. 
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Uma vez definidos todos os descritores, opções de resposta e adaptada a linguagem, 

procedeu-se à construção do instrumento propriamente dito. Tinha-se como objetivo manter o 

dinamismo do modelo e, por isso, as crianças deveriam ter a liberdade de escolha quanto às 

dimensões e questões/parâmetros que se sentissem à vontade para responder. Após várias versões, 

optou-se por criar um instrumento que engloba cinco dimensões, correspondentes a algumas 

componentes do modelo original: Motivação, Planificação, Estratégias e Recursos Materiais, 

Monitorização e Cooperação. Todas as dimensões são independentes entre si, para que as crianças 

pudessem escolher aquelas em que se sentiam com capacidade para responder e se autoavaliar ao 

nível da autonomia, sem terem necessidade de percorrer todo o QAAA.  

 

Visando igualmente o dinamismo e liberdade do modelo, nenhuma questão das diversas 

dimensões é de resposta obrigatória, à exceção da questão de identificação dos alunos, para que se 

pudesse analisar os dados numa fase posterior. De forma a respeitar a confidencialidade dos alunos 

e a proteção dos seus dados, foi acordado com cada um deles um código único identificador da sua 

identidade.  

 

 O QAAA foi desenvolvido recorrendo à plataforma do Limesurvey, devido à facilidade de 

manuseamento e à segurança subjacente a este software. Para que a apresentação do instrumento se 

tornasse mais apelativa para as crianças e de maneira a se facilitar a escolha das diversas dimensões 

a que pretendiam responder, criou-se, recorrendo ao software Powerpoint, dois diapositivos de 

apresentação e acesso ao QAAA, como se ilustra nas Fig. 8 e Fig. 9. 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 - Diapositivo 1 de apresentação das diferentes dimensões do QAAA. 
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Figura 9 - Diapositivo 2 de apresentação do QAAA. 

 

Assim, para se eleger as dimensões a que se pretende responder, basta clicar no nome de 

cada uma delas, ao qual está associada uma hiperligação que reencaminha a uma página de 

apresentação das mesmas onde se poderá encontrar: o objetivo do QAAA; uma breve explicação 

sobre o que trata aquela dimensão em específico; e uma imagem igualmente alusiva à dimensão 

selecionada, seguida dos seus diversos parâmetros. 

 

 

2.1.1.2.  Validação 

 

Após se ter finalizado a construção do QAAA, procedeu-se à sua validação, que se 

desenvolveu em três fases essenciais. A primeira fase ocorreu em conjunto com a Orientadora da 

Universidade, que efetuou a supervisão e correção científica do instrumento, nomeadamente na 

validação das opções de resposta. A segunda fase desenvolveu-se em cooperação da professora titular 

da turma, uma ajuda que se revelou basilar na adaptação da linguagem à faixa etária do público-alvo. 

Uma vez que esta professora acompanha a turma desde o primeiro ano de escolaridade, podia melhor 

que ninguém dar a sua perspetiva sobre a adequação/inadequação da linguagem à turma em questão. 

 

Em terceiro e último lugar, procedeu-se à implementação do QAAA com duas crianças do 

mesmo ano de escolaridade (3.º ano) do público-alvo, que frequentam escolas diferentes àquela em 

que iria ser implementado. Cada criança frequentava uma escola diferente. Esta foi uma fase 

igualmente substancial, na medida em que permitiu que se observasse o que estas duas crianças 

perceberam e interpretaram das diferentes questões, assim como perceber em que pontos sentiram 

mais dificuldade.  
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Entre e durante as três fases de validação, vários ajustes foram sendo feitos ao QAAA. As 

imagens apresentadas acima são alusivas à versão final. 

 

 

 

2.1.1.3. Implementação 

 

O QAAA foi implementado duas vezes, uma antes e outra depois do projeto de intervenção 

em contexto de ensino a distância. A sua exploração e primeira implementação ocorreu no dia 10 de 

março de 2020, ainda em contexto presencial, entre as 11h30min e 12h45min, coincidindo com a 

aula de TIC dos alunos. A sua concretização ocorreu neste período pelo facto de os alunos terem 

acesso, nestas horas e neste dia da semana, aos tablets e à sala de informática da escola. A sua 

concretização não teria sido possível sem a cooperação da professora titular da turma e a professora 

de TIC da escola, que não só cedeu maior parte da sua aula, como disponibilizou os tablets e a sala 

de informática para que os alunos pudessem responder ao QAAA. Com isto, foi possível ter acesso 

a um tablet para cada dois alunos, podendo responder ao QAAA metade da turma de cada vez. Dos 

24 alunos que constituem a turma, apenas um não respondeu ao QAAA por questões cognitivas que 

o impossibilitavam de realizar esta tarefa. 

  

Apenas três alunos não conseguiram terminar a resposta ao QAAA, concluindo-o no dia 

seguinte (11 de março) da parte da tarde. Uma vez que, neste dia, se tratava de um número reduzido 

de alunos, as respostas foram dadas recorrendo ao computador pessoal da professora estagiária e com 

um aluno de cada vez. O facto de se prestar um apoio individualizado, fez com que os alunos 

compreendessem melhor as questões e se mostrassem mais rápidos nas suas respostas.  

 

Antes de se iniciar a sua resposta, o questionário foi apresentado e explorado com toda a 

turma enquanto instrumento de apoio à sua autoavaliação relativamente à autorregulação e 

autonomia, projetando-se o powerpoint acima referido (Figs. 6 e 7). Foi discutido com os alunos o 

seu objetivo e os diferentes passos que deveriam percorrer para poderem responder às diversas 

dimensões. Realçou-se várias vezes que deveriam apenas responder às questões que conseguissem e 

se sentissem à vontade para o fazer, sendo preferível deixar em branco do que selecionar uma 

resposta aleatória. Assim, assume-se que sempre que um aluno não responda a uma questão é porque 

não possui conhecimento/consciência sobre a mesma que lhe permita fazer a sua autoavaliação. 
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Ao longo da realização do QAAA pelos alunos, foram várias as dificuldades demonstradas 

por estes, principalmente ao nível do manuseamento do tablet e de compreensão das perguntas. 

Assim, os adultos presentes na sala de aula foram auxiliando os alunos na compreensão e realização 

do QAAA. Muita da ajuda prestada se manifestou na leitura das questões e explicação do significado 

das mesmas. Os alunos demonstraram menor dificuldade quando lhes eram apresentados exemplos 

concretos das situações.  

 

A primeira implementação do QAAA foi dinamizada com um grande nível de 

acompanhamento dos alunos, uma vez que já se esperava que estes mostrassem algumas dificuldades 

na hora de responderem ao mesmo. Esta questão tornou-se evidente, por exemplo, pelo facto de quase 

todos os alunos terem aberto e respondido a todas as dimensões do QAAA, uma vez que, não sabiam 

à partida o que tratava especificamente cada uma delas, embora se tivesse tentado explicar 

inicialmente o significado de cada uma das dimensões. Pretende-se que este acompanhamento e 

explicação iniciais  ajudem à familiarização dos alunos com o QAAA, para que se tornem mais 

autónomos na sua realização. 

  

Com esta primeira experiência, pôde-se observar e concluir que: há uma tendência geral na 

turma a responderem a tudo, mesmo que (pelo menos de uma perspetiva externa) parecesse que não 

tinham entendido a pergunta ou que não tinham consciência da sua atuação em relação à situação 

que era retratada; os alunos que apresentam uma maior destreza ao nível da leitura, foram os que 

demonstraram menor dificuldade de compreensão das questões; e que em dimensões como a 

colaboração houve muito menos perguntas sem resposta e, portanto, uma maior facilidade de 

compreensão, do que, por exemplo, na monitorização e planificação, o que se poderá eventualmente 

justificar-se pela maior familiarização com essas situações ou pelo vocabulário mais trivial. 

 

Uma vez que a maioria das dificuldades dos alunos se prenderam com a compreensão das 

questões e a leitura das mesmas por um adulto se revelou um fator facilitador dessa mesma 

compreensão, optou-se por adicionar ficheiros áudio para cada uma das questões, assim como para 

a apresentação e explicação de cada uma das dimensões. Para além disso, a professora titular da 

turma deu o seu parecer relativamente a este aspeto, considerando que é mais benéfico para a 

formação dos alunos colocar os áudios do que simplificar a linguagem, contribuindo, desta forma, 

para o alargamento do vocabulário da turma. 

 

Após se ter concluido as respostas ao QAAA por parte dos alunos, seguiu-se a fase de 

resposta ao mesmo pela professora titular da turma em colaboração com a professora estagiária. Uma 
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vez que o modelo original assenta no princípio de que o feedback e a perceção que o professor 

apresenta sobre o desempenho / autonomia do aluno é um ponto fundamental de discussão com este 

após a realização das atividades, decidiu-se que faria todo o sentido a professora titular da turma em 

conjunto com a professora estagiária apresentarem a perceção que têm de cada aluno relativamente 

às dimensões e questões que constituem o QAAA. Esse preenchimento não foi feito somente pela 

professora estagiária, pelo simples facto de conhecer a turma há pouco tempo e não apresentar um 

conhecimento dos alunos que permitisse completar a tarefa de forma tão rigorosa.  

 

Assim, nessa mesma semana, dia 13 de março, durante a hora de almoço da professora titular 

da turma, iniciou-se a resposta ao QAAA relativamente a cada aluno da turma. De modo a facilitar 

o processo, criou-se um ficheiro excel (anexo 9) com todas as questões de cada dimensão que 

integram o QAAA e a lista de alunos da turma. Desta forma, foi possível agilizar o processo, sendo 

que para cada questão a professora titular em discussão e em conjunto com a professora estagiária 

mencionaram todos os alunos que consideravam que eram ou não autónomos e se consideravam 

aquele tópico importante ou não para o aluno em questão. Tal como aconteceu com os alunos, as 

professoras titular e estagiária apenas responderam às perguntas e relativamente aos alunos que 

consideravam ter consciência e conhecimento para. As respostas foram concluídas com mais três 

encontros com a professora titular, desta vez realizados por videochamada.  

 

Em ambos os momentos, mas mais nas respostas que foram dadas em conjunto com a 

professora titular, sentiu-se a necessidade de realizar vários comentários e fazer apontamentos sobre 

os alunos. 

 

A segunda implementação do QAAA ocorreu nos dias 1 e 2 de junho de 2020. Tal como da 

primeira vez, responderam ao QAAA todos os alunos da turma e a professora titular em conjunto 

com a professora estagiária relativamente a cada um dos alunos da turma. Por se encontrar num 

contexto de ensino a distância, a resposta ao QAAA foi realizada sempre por videochamada. 

 

De forma a agilizar o processo, os alunos da turma foram divididos em quatro grupos, sendo 

agendada uma reunião com cada um deles para darem resposta ao QAAA. Num primeiro momento, 

tratou-se de recordar em conjunto com os alunos a realização deste mesmo QAAA que tinham feito 

ainda em contexto presencial e como deveriam proceder ao longo do mesmo. Recordadas todas as 

regras, foi explicado aos alunos onde deveriam ir buscar a apresentação Powerpoint onde se 

encontrava o instrumento, previamente colocada na plataforma Microsoft Teams. Cada um procedeu, 

desta maneira, à  sua resposta de forma individual. Com quatro dos alunos da turma foi agendada 
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uma reunião individual, por revelarem algumas dificuldades no manuseamento das plataformas 

digitais. Assim estes quatro alunos receberam um maior auxílio na resposta ao QAAA, recorrendo-

se à partilha de ecrã e à leitura das questões e respetivas opções de resposta. Já com a professora 

titular foi adotada exatamente a mesma estratégia que da primeira vez que se procedeu à resposta do 

QAAA.  

 

 

 

2.1.2. Observação 

 

A observação direta foi uma das técnicas de recolha de dados utilizada antes e durante o 

desenvolvimento do projeto de intervenção-investigação. Esta é uma técnica que “permite o 

conhecimento directo dos fenómenos tal como eles acontecem num determinado contexto” (Esteves, 

2008, p.87), pela presença do observador neste.  

 

No entanto, o tipo de observação que se fez nem sempre foi o mesmo. Antes da 

implementação do projeto, a observação realizada em contexto foi não participativa, uma vez que, 

não se participou na vida do grupo que se estava a observar, evitando-se grandes contactos, e evoluiu 

de uma observação não estruturada a estruturada. Este tipo de observação na fase inicial de contacto 

com o contexto de observação permitiu realizar observações constantes e retirar anotações ao mesmo 

tempo da ocorrência dos acontecimentos, descrevendo-os com maior detalhe, uma das vantagens 

desta técnica de recolha de dados apontada por Santos (1994). Neste primeiro momento foram 

utilizadas as notas de campo e as grelhas de observação semi-abertas e fechadas como instrumento 

de recolha dos dados. 

 

Já durante o seu desenvolvimento, isto é, na fase de intervenção, foi realizada uma 

observação participativa e não estruturada. Este tipo de observação permitiu um conhecimento mais 

profundo do contexto e dos seus intervenientes, pelo estabelecimento de relações com os alunos, 

encontrando-se “numa posição privilegiada para obter muito mais informações, e um conhecimento 

[mais] profundo do que aquele que seria possível se estive a observar de fora” (as cited in Mónico, 

et al., 2017). Nesta fase recorreu-se ao diário do investigador e às audiogravações como instrumentos 

de recolha de dados. 
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2.1.3. Recolha documental 

 

Durante o projeto recorreu-se também à recolha documental como técnica de recolha de 

dados, pois pretendia-se a partir das diversas atividades desenvolvidas pelos alunos avaliar as 

competências trabalhadas e a sua evolução ao longo do tempo e, tal como afirma Esteves (2008) “A 

análise dos artefactos produzidos pelas crianças é indispensável quando o foco da investigação se 

centra na aprendizagem dos alunos” (p.9). Para além disso, afirma que estes constituem “bases de 

dados fecundas para compreender as suas transformações ao longo do tempo” (p.9). 

  

Assim, fizeram parte da recolha documental as respostas aos instrumentos de apoio à 

planificação e monitorização das atividades/tarefas desenvolvidas pelos alunos, as comunicações dos 

trabalhos de pesquisa temáticos realizados também pelos alunos, as fichas com o exercício no âmbito 

da Organização e Tratamento de Dados resolvidas pelos alunos e os textos produzidos por estes, 

correspondentes a um diálogo de conclusão da história da Princesa e a Ervilha e a uma banda 

desenhada. 

 

 

 

 

2.1.4. Corpus total de dados 

 

Da aplicação das diversas técnicas de recolha de dados descritas anteriormente obteve-se um 

total de 157 documentos de diferentes naturezas, desde as notas de campo, ao QAAA, ao diário do 

investigador, aos resumos das audiogravações, aos instrumentos de apoio à planificação e 

monitorização das atividades/tarefas desenvolvidas pelos alunos, entre outros, como se apresenta no 

Quadro 7.  

 

 

Corpus Total 

Fases de 

implementação 

 Total de 

documentos 

ANTES 

Documentos da professora-investigadora: 

 

- Notas de Campo 

 

9 

 

ANTES E APÓS 

Documentos das crianças e da professora 

titular/estagiária: 

 

- QAAA respondido pelos alunos  

 

46 
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- QAAA respondido pela professora titular em 

conjunto com a professora estagiária 

 

46 

DURANTE 

Documentos da professora-investigadora: 

 

- Diário do Investigador 

 

- Resumos das audiogravações  

 

1 

 

2 

Documentos dos alunos: 

 

- Comunicações dos trabalhos de pesquisa temáticos 

realizados pelos alunos 

 

- Fichas com exercício no âmbito da Organização e 

Tratamento de Dados resolvidas pelos alunos 

 

- Diálogos de conclusão da história da Princesa e a 

Ervilha 

- Produções escritas dos alunos de uma banda 

desenhada 

 

- Instrumento de apoio à planificação das 

atividades/tarefas desenvolvidas pelos alunos 

 

- Instrumento de apoio à monitorização das 

atividades/tarefas desenvolvidas pelos alunos 

10 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

19 

 

 

13 

Total: 157 

 
Quadro 7- Corpus total do projeto. 

 

 

 Os procedimentos metodológicos que foram selecionados para fazer a análise de todos 

estes documentos recolhidos ao longo do desenvolvimento do projeto de intervenção-investigação 

são apresentados na secção seguinte.   
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2.2. Procedimentos metodológicos de análise de dados 

 

Tal como afirma Teixeira (2003) “A análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados 

de tal forma que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para investigação.” 

(p.191). Assim, de modo a se analisar os diferentes dados que foram sendo recolhidos ao longo de 

todo o projeto, optou-se por fazer uma análise qualitativa complementada com uma análise descritiva 

quantitativa. A análise descritiva quantitativa foi essencialmente aplicada às respostas que foram 

obtidas no QAAA, implementado antes e após o projeto. No que diz respeito aos restantes 

instrumentos (notas de campo, audiogravações, diário do investigador, comunicações dos trabalhos 

de pesquisa temáticos realizados pelos alunos, etc.), que foram sendo recolhidos antes e ao longo do 

projeto, realizou-se a análise do seu conteúdo. 

 

2.2.1.  Análise Descritiva Quantitativa 

 

A análise descritiva, segundo Mattar (2001), tem “o objetivo de proporcionar informações 

sumarizadas dos dados contidos no total de elementos da(s) amostra(s) estudada(s)” (p.62). Assim, 

tipicamente se calculam medidas que permitem perceber quais as tendências gerais de uma dada 

população e medidas que revelam as dispersões, isto é, a forma como os diversos indivíduos estão 

dispersos/posicionados no grupo (Carvalho, 2016; Oliveira, 2011). Neste sentido, “As ferramentas 

descritivas são os muitos tipos de gráficos e tabelas e também medidas de síntese como porcentagens, 

índices e médias.” (Reis, E. & Reis, I. 2002, p. 5). 

 

Com isto, apresentam-se de seguida os procedimentos de análise levados a cabo para os dados 

recolhidos no QAAA, implementado antes e após o projeto de intervenção-investigação com 

características de investigação-ação.  

 

Uma vez recolhidos todos os dados desta fase inicial, passou-se à sua organização e tratamento. 

Para isso, recorreu-se ao programa Excel da Microsoft. Dado que este é um programa que lida com 

dados quantitativos e os dados provenientes do QAAA são qualitativos, foi necessário numa primeira 

fase codificar todas as perguntas e respostas do mesmo. Assim, para cada uma das questões, assim 

como opções de resposta, foi atribuído um código único que as representa. 

 

A organização e o tratamento que foi dado aos dados, estão subjacentes às questões de 

investigação. Um dos grandes objetivos é avaliar os efeitos do projeto na promoção de autonomia 
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nos alunos. Assim, com estes primeiros dados pretende-se perceber em que “nível” se encontra a 

turma nesta dimensão e nesta fase inicial, fazendo-se a sua caracterização.  

 

Começou-se, desse modo, por calcular o número absoluto e a percentagem de respostas em 

branco para cada uma das dimensões do QAAA. Este cálculo permitirá concluir em que dimensões 

os alunos demonstraram ter menor consciência da sua ação ou tiveram maior dificuldade de 

compreensão. O mesmo foi feito para as restantes opções de resposta, isto é, qual a percentagem e 

número absoluto de respostas de “Sim, eu consigo.”, “Não, mas quero conseguir.” e “Não consigo e 

não é importante para mim.” que se verifica em cada uma das dimensões. Esta análise permitirá 

perceber em que dimensões os alunos sentiram maiores dificuldades e em quais se sentiram mais à 

vontade para se autoavaliar. Estes cálculos foram feitos tanto para as respostas dos alunos, como para 

as respostas dadas pela professora titular em conjunto com a professora estagiária, de modo a que se 

pudesse comparar as duas perspetivas.  

 

Para cada questão/parâmetro do QAAA, foi criada uma tabela pivot que permite analisar as 

respostas dadas a cada questão do mesmo, mais concretamente, perceber qual a opção de resposta 

mais e menos selecionada para cada questão, assim como observar quais os alunos que selecionaram 

cada opção de resposta. Um exemplo de uma tabela pivot é apresentado na Fig. 10. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Exemplo de uma tabela Pivot - análise das respostas de uma das questões do QAAA. 
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Tal como no exemplo apresentado na figura acima, em qualquer uma das tabelas pivot se pode 

encontrar na coluna da esquerda as diferentes opções de resposta selecionadas para a questão em 

causa, e na coluna da direita a quantidade de vezes que essa opção de resposta foi selecionada. Para 

se saber quais foram os alunos que selecionaram cada opção de resposta, basta clicar no símbolo “+”. 

Neste caso, cada número que surge entre parêntesis representa um aluno da turma. Esse mesmo 

número foi o que os alunos utilizaram para se identificarem no momento em que responderam ao 

QAAA. 

 

Após esta análise inicial, e dado que se tinha como objetivo a seleção de seis alunos da turma 

para acompanhar ao longo de todo o projeto e fazer a respetiva avaliação da sua evolução, optou-se 

por fazer uma análise comparativa entre as respostas dos alunos e das professoras. Para isso, pensou-

se em selecionar dois alunos da turma que apresentem, à partida, maiores níveis de autonomia, dois 

alunos com menores níveis de autonomia e dois alunos que se encontrem num “nível” intermédio, 

para dar resposta às diferentes situações. Assim, para cada aluno, calculou-se a percentagem de 

correspondência entre as suas respostas e as respostas das professoras titular e estagiária. Neste 

contexto, “correspondência” significa que para a mesma pergunta, tanto o aluno como as professoras 

selecionaram a mesma opção de resposta.  

 

Após se calcularem e ordenarem as percentagens de correspondência entre as respostas dos 

alunos e das professoras, procedeu-se à divisão da amostra em três grupos, de modo a selecionar dois 

alunos de cada grupo. Para isso, calculou-se a mediana e os percentis 33 e 66. Os alunos que se 

encontram no intervalo entre percentis ou entre os percentis e os extremos fazem parte do mesmo 

grupo.  

 

Uma vez que se compara as perceções dos alunos e das professoras quanto a alguns parâmetros 

que permitiram depois avaliar as várias dimensões da autorregulação e da autonomia nos alunos, e 

atendendo aos princípios do modelo original, sustenta-se que os alunos com maior percentagem de 

correspondência representam aqueles com maior autonomia e vice-versa. Desta forma, para que a 

seleção obedecesse a critérios ainda mais rigorosos, dos alunos que apresentaram maior taxa de 

correspondência, foram selecionados aqueles em que dentro das respostas que coincidiram, 

apresentam maior taxa de respostas “Sim, eu consigo.”. Estes corresponderão, assim, aos alunos com 

maior autonomia na turma. Em oposição, de entre os alunos que revelaram uma menor taxa de 

correspondência, foram selecionados aqueles que dentro das respostas que coincidiram, apresentam 

maior taxa de resposta “Não consigo”. Estes representarão os alunos com menores níveis de 

autonomia da turma. Esta taxa tanto foi calculada tendo em conta as respostas dos alunos como as 
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respostas das professoras para cada um deles. Para a seleção dos alunos com níveis de autonomia 

intermédia foram considerados aqueles que apresentaram o valor mais próximo da mediana. 

 

Destaca-se neste ponto que estes não foram os únicos critérios utilizados para a seleção dos 

alunos. Dada a situação extraordinária de implementação deste projeto, procedendo-se o seu 

seguimento num ambiente de ensino a distância, teve-se em conta para a seleção destes alunos a 

posse por parte dos mesmos de recursos informáticos e de disponibilidade regular para manter 

contacto a distância.      

 

Selecionados os alunos, procedeu-se a uma análise mais detalhada dos dados relativos aos 

QAAA respondidos por cada um deles, assim como os QAAA respondidos pelas professoras sobre 

estes mesmos alunos. Tal como foi feito para a caracterização da turma em geral, para cada aluno e 

para cada uma das dimensões do QAAA, foi calculado o número absoluto e a percentagem de 

respostas em branco, “Sim, eu consigo.”, Não, mas quero conseguir.” e “Não consigo e não é 

importante para mim.”. Foram também calculadas o número de respostas “Sempre”, “Às vezes” e 

“Nunca” para cada dimensão. Estes cálculos foram feitos tendo em conta tanto as respostas dadas 

pelos alunos, como as respostas dadas pelas professoras, de modo a mais uma vez se poder fazer uma 

análise comparativa das perspetivas. Desta forma, pôde-se traçar um perfil geral para cada aluno e 

perceber em que pontos têm mais e menos dificuldades, delineando a ação e estratégias para 

implementação do projeto. 

 

 

 

2.2.2.  Análise de Conteúdo 

 

Antes das intervenções, foram registadas várias notas de campo que se procurou refletirem 

comportamentos, atitudes e/ou intervenções das crianças que, de certo modo, ajudassem a 

caracterizar a turma quanto aos diversos parâmetros constituintes de cada uma das dimensões da 

autorregulação e autonomia. Já durante as intervenções dinamizadas no âmbito do projeto de 

intervenção-investigação, tentou-se recriar as intervenções das crianças durante a exploração das 

diversas atividades que lhes foram propostas (anexo 13) através do diário do investigador e, mais 

tarde, de resumos escritos das audiogravações. Durante as mesmas procedeu-se também à recolha 

documental de vários instrumentos respondidos pelos alunos, das comunicações dos trabalhos de 

pesquisa temáticos realizados pelos alunos, dos diálogos de conclusão da história da Princesa e da 
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Ervilha, entre outros. Deste modo, para analisar estes registos escritos recorreu-se à análise de 

conteúdo. 

 

A análise de conteúdo é definida por Bardin (1979) como  

 

“Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos, 

sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições 

de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.” (p. 42).  

 

Assim, no que diz respeito às audiogravações das sessões de intervenção, estas foram 

analisadas com o objetivo de identificar comportamentos que reflitam a capacidade de planificação 

e reflexão dos alunos relativamente aos trabalhos que foram sendo desenvolvidos por estes. A análise 

das diversas transcrições (anexo 10) das falas do oral para a escrita permitiram “evidenciar os 

indicadores que permitam inferir sore uma outra realidade que não a da mensagem” (Bardin, 1979, 

p. 46).  

 

Por outro lado, recorreu-se à análise das respostas de justificação das opções tomadas pelos 

alunos (anexo 11) relativamente às estratégias e recursos a utilizar em cada tarefa através da 

categorização das suas respostas. Este processo corresponde à “classificação de elementos 

constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o 

género (analogia)” (Bardin, 1979, p.117). Neste caso, e segundo a classificação do mesmo autor, 

procedeu-se a uma classificação semântica e um processo a “milhas”, isto é, os sistemas de 

categorias, ou melhor, os seus títulos conceptuais, foram apenas definidos após o agrupamento dos 

diversos elementos. 
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CAPÍTULO IV – ANÁLISE E 

DISCUSSÃO DOS DADOS 
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Neste capítulo analisam-se os dados que foram sendo recolhidos ao longo do projeto de 

intervenção-investigação, com o principal objetivo de se conseguir dar resposta à questão de 

investigação apresentada anteriormente: “Quais os efeitos de um contexto de ensino e aprendizagem 

autorregulatório na promoção de autonomia em alunos do 3.º ano de escolaridade?”. Uma vez que 

se pretende analisar o efeito do projeto nos comportamentos autorregulatórios e, consequentemente, 

na autonomia dos alunos, dividiu-se a análise em três momentos: o primeiro diz respeito à 

caracterização da turma antes da implementação do projeto de intervenção quanto aos seus níveis de 

autonomia; o segundo é relativo às evidências que foram sendo recolhidas ao longo da 

implementação do projeto, isto é, das intervenções, e que ajudaram à perceção da evolução dos alunos 

selecionados para o projeto ao longo destas; e o terceiro e último é alusivo à caracterização e evolução 

da turma quanto aos seus níveis de autonomia após a implementação do projeto de intervenção.    

 

 

1. Níveis de autonomia da turma antes da implementação do projeto 

 

De forma a se poder caracterizar a turma quantos aos seus níveis de autonomia na fase inicial, 

antes da implementação do projeto de intervenção, foi implementado o QAAA. Como descrito 

anteriormente, tanto os alunos como as professoras procederam à sua resposta. A professora 

estagiária não procedeu à sua resposta sozinha dado que não possuía informações sobre os alunos 

que lho permitissem fazê-lo. Os dados obtidos foram analisados segundo as técnicas apresentadas no 

capítulo anterior. Todos os ficheiros Excel relativos à sua análise podem ser encontrados em anexo 

(anexo 14). 

 

 Previamente foi também referido que este instrumento regulador assenta nas perceções dos 

alunos e da(s) professora(s) sobre os diferentes parâmetros apresentados em cada uma das dimensões. 

Assim, todos os dados obtidos são resultantes dessas mesmas perceções. Consequentemente, teve-se 

em conta a totalidade de respostas dadas por todos os alunos e pelas professoras relativamente a cada 

um deles, nas diferentes dimensões do QAAA (Tabela 1), para a sua caracterização. As respostas 

foram agrupadas pelas diferentes opções de respostas existentes mais a inexistência desta, isto é, 

quando os alunos simplesmente não selecionaram nenhuma das opções existentes. 

 

  Da análise da Tabela 1, pode-se inferir que tanto os alunos como as professoras não sentiram 

muitas dificuldades em responder às diversas questões das várias dimensões do QAAA, o que se 

revela pelas baixas percentagens de respostas deixadas em branco. Tendo em conta as respostas dos 

alunos, estes parecem revelar-se menos conscientes da sua autonomia ao nível da Planificação, ao 
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contrário do que acontece na dimensão da Cooperação. Já as professoras revelaram que é ao nível da 

Motivação que mais dificuldades sentiram em avaliar os seus alunos quanto à sua autonomia.  

 

Tabela 1- Perceção da autonomia dos alunos do ponto de vista dos próprios alunos e das professoras titular e estagiária 

por cada dimensão do QAAA antes da implementação do projeto de intervenção. 

 

 

Contrastivamente, as professoras não sentiram quaisquer dificuldades em avaliar a 

autonomia dos seus alunos quanto à dimensão Estratégias e Recursos Materiais, a única em que não 

deixaram nenhuma resposta em branco. Estes resultados poderão justificar-se pelo facto de a 

dimensão Motivação ser aquela que é mais “interna/intrínseca” ao aluno e, consequentemente, se 

expressa numa maior dificuldade de avaliação externa, por não se assumir evidente no 

comportamento do aluno e implicar um grande conhecimento deste. Contrariamente a dimensão 

Estratégias e Recursos Materiais engloba um conjunto de questões e situações concretas, muitas das 

quais ocorrem diariamente na sala de aula, e a partir das quais as professoras conseguem avaliar os 

 
5 As respostas “em branco” têm em conta as questões a que os alunos não conseguiram responder, isto é, não possuíam 

conhecimento nem consciência para responder e, por isso, não selecionaram nenhuma das opções de resposta existentes.  

Dimensões da 

(auto)avaliação da 

autonomia 

Alunos Professoras 

 Percentagem de respostas em branco5 
Planificação 14% 5% 

Monitorização 14% 4% 

Motivação 10% 23% 

Estratégias e Recursos Materiais 9% 0% 

Cooperação 4% 5% 

 Percentagem de respostas “Sim, eu consigo” 
Planificação 53% 32% 

Monitorização 54% 44% 

Motivação 62% 41% 

Estratégias e Recursos Materiais 55% 23% 

Cooperação 69% 54% 

 Percentagem de respostas “Não, mas gostaria de conseguir” 

Planificação 32% 33% 

Monitorização 30% 24% 

Motivação 28% 18% 

Estratégias e Recursos Materiais 36% 42% 

Cooperação 28% 20% 

 Percentagem de respostas "Não e não é importante para mim" 

Planificação 1% 29% 

Monitorização 1% 28% 

Motivação 0% 17% 

Estratégias e Recursos Materiais 0% 35% 

Cooperação 0% 22% 
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alunos. Portanto, terão menor dificuldade em responder, revelando-se na menor percentagem de 

respostas em branco. 

 

 Tanto os alunos como as professoras consideram que, no geral, é na dimensão Cooperação 

que os alunos apresentam maiores níveis de autonomia, embora a frequência com que afirmam 

conseguir nesta dimensão, assim como em todas as outras, seja superior nas respostas dos alunos do 

que nas das professoras. Isto poderá levar a que se conclua que os alunos se vêm como mais capazes 

e autónomos do que as professoras os percecionam. É interessante perceber que estes também estão 

de acordo quanto à dimensão em que apresentam menores níveis de autonomia, neste caso refere-se 

às Estratégias e Recursos Materiais. No entanto, há que destacar uma situação quanto às opções de 

resposta de “Não consigo”. 

 

 Se, na grande maioria dos casos, os alunos sempre que consideraram não conseguir ou não 

possuir uma determinada competência, a consideraram igualmente importante e, por isso, revelaram 

querer desenvolvê-la e conseguir realizá-la um dia, já no caso das respostas dadas pelas professoras 

isso não aconteceu. Assim, na sua perceção, existe um maior número de questões a que os alunos 

não consideram como fatores importantes para o seu processo de aprendizagem e consequente 

desenvolvimento da autonomia. De facto, as únicas dimensões em que os alunos revelaram que 

determinada(s) questão(ões) não era(m) importante(s) para si, foi ao nível da Planificação e 

Monitorização, com uma percentagem de apenas 1%. Já no caso das professoras, estas assinalaram 

em todas as dimensões que um ou mais alunos não consideram uma ou mais questões importantes 

para si, sendo que é ao nível das Estratégias e Recursos Materiais que assume uma maior expressão. 

Importa aqui realçar que as professoras consideraram que oito alunos da turma não têm maturidade 

suficiente para considerar as questões presentes no QAAA importantes para o seu processo de 

aprendizagem. Portanto, sempre que para uma questão afirmavam que esse aluno não era capaz, 

elegiam a opção “Não consigo e não é importante para mim.”. Assim, explica-se a diferença entre os 

valores obtidos entre as respostas dos alunos e das professoras.    

 

Para que se pudesse perceber se cada aluno da turma estava em sintonia com as professoras 

relativamente ao seu nível de autonomia nas diversas dimensões, procedeu-se à comparação direta 

entre as respostas destes. Da análise do gráfico da Fig. 11a, pode-se concluir que do total de respostas 

dadas, são superiores aquelas que não coincidem relativamente às que coincidem. Portanto, é maior 

a percentagem de diferença entre os alunos e as professoras do que a percentagem de concordância. 

Por sua vez, da análise do gráfico da Fig. 11b, pode-se afirmar que a percentagem de correspondência 
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varia entre os 5% e os 64%, sendo que a maioria dos alunos (15 de 23) se localiza entre os 45% e 

64%. 

  

 
 

 

Figura 11a e 11b - Gráfico Circular e histograma relativos à distribuição das respostas que coincidem e não coincidem 

antes da implementação do projeto. 

 

Uma vez calculadas as taxas de correspondência entre as respostas, procedeu-se à sua 

organização desde o menor ao maior valor, tendo em conta os alunos em causa. Assim, obteve-se a 

Tabela 2. Tal como se tinha explicado anteriormente, o próximo passo consistiu em dividir a turma 

em três grupos, de acordo com as taxas de correspondência e através do cálculo da mediana e dos 

quartis. Assim, na Tabela 2 pode-se ver essa mesma divisão da turma. A coluna da esquerda “Alunos” 

corresponde a cada aluno da turma que respondeu ao questionário e, na coluna da direita, pode-se 

observar a percentagem respetiva de correspondência das respostas desse mesmo aluno 

comparativamente às respostas da professora.  

 

Cada cor representa um grupo, sendo que a laranja está retratado o grupo de alunos da turma 

que apresenta, à partida, menores níveis de autonomia; a amarelo encontra-se o grupo de alunos que 

se assume estarem num nível de autonomia intermédia; e a azul encontra-se o grupo de alunos com 

maiores níveis de autonomia. O grupo com maior número absoluto de alunos é o grupo a laranja, 

com um total de nove, que representa os alunos com níveis mais baixos de autonomia. No entanto, 

quando se faz esta observação é necessário ter em conta que oito dos nove alunos que constituem 

este grupo, correspondem aos oito alunos que as professoras assumiram que não tinham maturidade 

para considerarem as questões presentes no questionário importantes para a sua aprendizagem e, 

portanto, sempre que consideravam que os alunos não conseguiam ou não possuíam uma 

determinada capacidade responderam que não a consideravam igualmente importante. 

596
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Tabela 2 - Percentagem de correspondência das respostas por aluno antes do 

projeto de intervenção. 

 

 

 

Dado que, como se referiu anteriormente, foram ínfimos os casos em que os alunos revelaram 

não considerar as questões importantes para a sua aprendizagem e consequente autonomia, pode-se 

justificar com esta questão a baixa percentagem de correspondência nestes alunos. Por outro lado, 

visto que apenas um dos alunos que se encontra neste grupo não faz parte dos alunos considerados 

pelas professoras como não atribuindo importância às questões apresentadas e, mesmo assim, se 

localiza no grupo com menores percentagens de correspondência, optou-se por selecionar este aluno 

como um dos representativos dos alunos da turma com menores níveis de autonomia. O outro aluno 

selecionado teve como critérios de seleção os atrás mencionados. Tendo em conta as suas respostas 

e as das professoras, estes apenas concordaram em duas questões (5% de correspondência), sendo 

que uma delas corresponde a “Não consigo e não é importante para mim.”.  

 

Do grupo de alunos com maiores níveis de autonomia, foram selecionados os dois que dentro 

das respostas que coincidiram, apresentavam maior número de respostas em que se revelavam 

capazes. Assim, no caso do primeiro aluno, de um total de 27 respostas coincidentes, 24 

correspondem à opção de resposta “Sim, eu consigo.”. No caso do segundo aluno, também de um 

total de 27 coincidentes, 20 correspondem a “Sim, eu consigo”. 
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No caso dos alunos que fazem parte do grupo intermediário (a amarelo) selecionaram-se os 

dois alunos cuja percentagem de correspondência estava mais perto da mediana. Estes apresentam, 

assim, uma percentagem de correspondência de 45% e 48%. 

 

 

 

 

1.1. Análise individual dos alunos selecionados 

 

Após se terem selecionado os alunos que integraram o projeto de intervenção, e uma vez que 

correspondem aos alunos que foram acompanhados e monitorizados de forma mais detalhada ao 

longo da implementação do projeto, realizou-se uma análise mais detalhada dos dados relativos a 

cada um deles para de melhor forma se avaliar a sua evolução,.  

 

Começa-se por atentar nos dados relativos aos alunos pertencentes ao grupo representativo 

dos maiores níveis de autonomia. Analisando-se as respostas dadas pela Matilde, pode-se perceber 

que ela considera ter elevados níveis de autonomia em todos as dimensões do QAAA. Ao contrário 

do que caracteriza a turma em geral, a Matilde considera que é na dimensão das Estratégias e 

Recursos Materiais que apresenta uma maior autonomia, tendo, nesta dimensão, selecionado sempre 

a opção de resposta “Sim, eu consigo”, seguindo-se as dimensões da Planificação e da Cooperação. 

Por oposição, na sua perceção é ao nível da Motivação que apresenta menor autonomia. A Matilde 

sugere ter consciência de si enquanto aprendente e não revelar grandes dificuldades ao nível da sua 

autoavaliação, uma vez que, não deixou qualquer questão por responder. Por outro lado, sempre que 

respondeu negativamente a um dos parâmetros, revelando não conseguir ou possuir uma dada 

competência, considerou-o igualmente importante para a sua aprendizagem. 

 

Curiosamente, na perspetiva das professoras, é na dimensão Motivação que a Matilde 

apresenta uma maior autonomia. Também da sua perspetiva é na dimensão da Monitorização que 

esta aluna apresenta maiores dificuldades e precisa de desenvolver mais a sua autonomia. Tal como 

a Matilde, as professoras consideraram que a aluna vê todos os parâmetros apresentados como 

importantes para a sua aprendizagem. Já no que concerne às respostas em branco, foi na dimensão 

Planificação que as professoras sentiram maiores dificuldades em responder às questões, com um 

total de duas respostas em branco. 
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 Para além disso, das respostas dadas pela Matilde, pôde-se perceber que esta considera que 

consegue revelar positivamente os diversos parâmetros “sempre” mais frequentemente nas situações 

em que tem a ajuda do professor ou de outro adulto, seguido das situações em que está a trabalhar 

sozinha e, por último em conjunto com os colegas. Consequentemente, na sua perspetiva, ela só 

consegue “às vezes” quando está a trabalhar em conjunto com os colegas, seguido de quando trabalha 

sozinha. A Matilde nunca assinalou a opção “nunca” em nenhuma das situações.  

 

Relativamente à Ana, segundo as suas perceções, a aluna considera-se mais autónoma ao 

nível da dimensão da Monitorização, na qual afirmou maior número de vezes “sim, eu consigo”. O 

mesmo se verifica na perspetiva das professoras, que consideraram igualmente que é a este nível que 

a aluna demonstra maior autonomia. No entanto, também na perspetiva das professoras, a par desta 

dimensão encontra-se a das Estratégias e Recursos Materiais, ambas com a totalidade das respostas 

“sim, eu consigo”.  

 

Por oposição, a Ana considera que é menos autónoma ao nível das Estratégias e Recursos 

Materiais e da Cooperação. As professoras concordaram apenas com a questão da Cooperação, 

considerando-a como a dimensão em que a Ana apresenta menores níveis de autonomia. Tanto as 

professoras como a Ana, para todos os parâmetros que responderam negativamente, consideraram 

que estes eram vistos pela aluna como importantes para a sua aprendizagem e consequente 

autonomia.  Segundo as respostas da aluna, esta apenas revelou dificuldade em responder a uma 

questão relacionada com a Monitorização e a outra relacionada com a Motivação. Já as professoras 

não sentiram dificuldades em responder a nenhuma das questões sobre a aluna em causa. 

 

Para mais, a Ana tem a perceção que é quando trabalha sozinha que consegue, um maior 

número de vezes, fazer sempre aquilo a que se refere a questão, associando, por sua vez, o “às vezes” 

um maior número de vezes à situação em que tem a ajuda do professor ou outro adulto. Quanto ao 

trabalho em conjunto com os colegas, a aluna considera que é a única situação na qual não consegue 

“nunca” concretizar dois dos parâmetros a que se faz referência. 

 

Passa-se agora para os alunos selecionados do grupo correspondente aos níveis intermédios 

de autonomia. Começa-se por ver a situação específica do Zé. Este aluno considera que é mais 

autónomo ao nível da Cooperação e que é ao nível da Planificação que sente mais dificuldades e que, 

portanto, precisa de desenvolver mais a sua autonomia. Já as professoras, não concordam com 

nenhuma das situações. Na sua perceção, o Zé apresenta níveis mais elevados de autonomia ao nível 
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da Monitorização, dimensão em que afirmaram sempre que ele conseguia. Por oposição, consideram 

que é ao nível das Estratégias e Recursos Materiais que menos autónomo o Zé se revela.  

 

 No entanto, ambos concordam com o facto de que o Zé considera todas as questões 

apresentadas como importantes para o seu processo de aprendizagem e desenvolvimento da 

autonomia. Assim em nenhuma das dimensões do QAAA selecionaram uma única vez a opção de 

resposta “Não consigo e não é importante para mim”. Por sua vez, tanto as professoras como o aluno 

sentiram algumas dificuldades em responder a algumas questões. Foi na dimensão da Cooperação, 

seguida da Motivação, que as professoras revelaram não ter uma perceção concisa para responder a 

algumas das questões colocadas. Já o Zé sentiu maiores dificuldades em sem autoavaliar ao nível da 

Monitorização e das Estratégias e Recursos Materiais. 

 

Para além disso, o Zé, apesar de se considerar autónomo em alguns dos pontos, nunca 

considerou conseguir “Sempre”, independentemente da situação/contexto em que se encontre. Na 

maioria das respostas que deu, o Zé tem a perceção que consegue apenas às vezes, tanto quando 

trabalha sozinho ou quando tem a ajuda do professor ou outro adulto. Ele apenas afirmou uma vez 

para uma única questão nunca conseguir em conjunto com os colegas.   

 

A Isabel é a segunda aluna representativa deste grupo. Na sua perspetiva, a Isabel considera 

que é mais autónoma ao nível das Estratégias e Recursos Materiais, ao contrário da tendência geral 

da turma, como visto anteriormente. Já as professoras têm exatamente a perceção contrária pois, não 

só consideram que a Isabel apresenta uma maior autonomia ao nível da Cooperação, seguida da 

Monitorização, como consideram que é ao nível das Estratégias e Recursos Materiais que apresenta 

menores níveis de autonomia. Já a Isabel tem a perceção que é ao nível da Motivação que é menos 

autónoma. 

 

 Ambas concordam, no entanto, que independentemente da dimensão do QAAA a que se 

refira, a Isabel tem consciência e considera todas as questões apresentadas como sendo importantes 

para a sua aprendizagem. Por outro lado, ambas revelaram igualmente maiores dificuldades em 

avaliar a autonomia da Isabel quanto à dimensão da Monitorização, sendo que a aluna deixou ainda 

mais questões por responder do que as professoras. A Isabel deixou igualmente por responder muitas 

das questões cujas opções de resposta obedecem a uma escala de frequência. De entre as respostas 

dadas a este nível, a Isabel tem a perceção de que é com a ajuda do professor ou outro adulto que, na 

maioria das vezes, consegue revelar “sempre” os parâmetros a que se faz referência. Já numa situação 
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em que está sozinha ou em conjunto com outros colegas, revela na maioria das vezes apenas 

conseguir “às vezes”.    

 

Por último, analisa-se os dados relativos aos alunos selecionados do grupo representativo dos 

alunos com menores níveis de autonomia. A primeira aluna selecionada deste grupo, a Verónica, não 

respondeu a nenhuma questão da dimensão Planificação. De entre as restantes dimensões, a Verónica 

considera que é ao nível da Motivação que apresenta uma maior autonomia. Por sua vez, as 

professora consideram que é ao nível da Cooperação que a Verónica se revela mais autónoma.  

 

Por contraste, a Verónica revela que as suas maiores dificuldades estão ao nível das 

Estratégias e Recursos Materiais, indo ao encontro da perceção das professoras e da tendência geral 

da turma. De igual forma, tanto as professoras como a Verónica têm a perceção de que a aluna 

considera todos os parâmetros a que respondeu importantes para a sua aprendizagem, mesmo que 

tenham respondido negativamente aos parâmetros. Para além da dimensão da Planificação, à qual a 

Verónica não respondeu a nenhuma questão, esta não deixou qualquer outra questão por responder, 

por isso, considera-se que esta é a dimensão em que a Verónica sente mais dificuldades e possui 

menor consciência sobre si mesma enquanto aprendente. Já as professoras sentiram mais dificuldades 

a avaliar a autonomia da aluna quanto à dimensão da Motivação.  

 

 Uma vez que a maioria dos parâmetros que estão associados às opções de resposta que 

obedecem a uma escala de frequência estão relacionadas à dimensão da Planificação e a Verónica 

não respondeu a esta dimensão, das poucas respostas que deu neste sentido, tem a perceção de que 

apenas consegue às vezes quando está sozinha ou em conjunto com outros colegas.  

 

O segundo aluno selecionado para este grupo foi o Gabriel. Tal como a Verónica, o Gabriel 

não respondeu a nenhuma questão da dimensão Planificação do QAAA, sendo, por isso, aquela em 

que apresenta maiores dificuldades ou menor consciência/conhecimento de si enquanto aprendente. 

Das restantes dimensões, tanto o Gabriel como as professoras têm a perceção que é ao nível da 

Motivação que o aluno apresenta uma maior autonomia. Por contraste, o Gabriel considera que, de 

entre as dimensões a que respondeu é ao nível da Cooperação que se revela menos capaz e, por isso, 

menos autónomo. Já da perspetiva das professoras, o Gabriel não só não revela qualquer autonomia 

ao nível da Monitorização e Planificação, como não considera qualquer das questões destas 

dimensões importantes para o seu processo de aprendizagem. O Gabriel não concorda com as 

professoras nesta última situação. Na sua perceção, de entre todas as questões a que respondeu, 
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apenas considerou uma questão da dimensão Monitorização como não sendo importante para a sua 

aprendizagem e consequente promoção de autonomia.  

 

Foi ao nível da Motivação que as professoras sentiram mais dificuldades em avaliar o Gabriel 

quanto à sua autonomia, estando em consonância com os resultados obtidos em relação à turma em 

geral. Por último, os dados relativos ao Gabriel são inconclusivos no que diz respeito à frequência 

com que revela os diferentes parâmetros em situações em que está a trabalhar sozinho, em conjunto 

com os colegas ou com a ajuda do professor ou outro adulto, dada as poucas respostas que deu. Pode-

se apenas afirmar que na sua perceção, são várias as situações em que considera nunca conseguir em 

conjunto com os colegas. 

 

De maneira geral, quanto às respostas “Sempre”, “Às vezes” e “Nunca”, parece que os alunos 

vêm os professores e outros adultos como os elementos mais “confiáveis” para pedir ajuda quando 

sentem dificuldades, ou pelo menos como os que os que lhes fazem revelar/desenvolver melhor as 

suas capacidades. Poucos são os que têm a perceção de conseguirem sempre revelar os diversos 

parâmetros em conjunto com os seus colegas, sendo que provavelmente não vêm os seus pares como 

entidades (tão) competentes e a quem podem recorrer nos momentos em que sentem dificuldades.  
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2. Durante a implementação do Projeto 
 

Uma vez que o projeto foi implementado de forma sistemática com apenas cinco alunos da 

turma, que foram sendo acompanhados e realizando todas as tarefas propostas, apresenta-se, nesta 

secção, a análise dos dados que foram recolhidos ao longo das sessões relativas a cada um destes 

alunos. Embora se tivesse selecionado seis alunos, um deles não compareceu a várias sessões nem 

realizou as tarefas propostas, por isso, optou-se por analisar apenas os resultados dos outros cinco 

alunos. 

 

2.1. A Matilde 

 

A Matilde desde o primeiro momento revelou boas capacidades autorregulatórias e um 

grande nível de autonomia, sendo que o seu desempenho foi sempre muito estável. Pelos dados 

recolhidos, pode-se afirmar que demonstra uma boa capacidade de planificação. As planificações 

que apresentou, através do instrumento de apoio à planificação das atividades que foi disponibilizado, 

sempre corresponderam ao trabalho final apresentado. Quando a última tarefa atribuída foi 

apresentada, a de pesquisa de atitudes a adotar antes, durante e depois de um sismo, a Matilde 

rapidamente conseguiu delinear os recursos materiais e estratégias que iria utilizar, como se pode 

constatar pelo seguinte excerto: 

  

“Eu vou utilizar uma estratégia rápida, pronto, é só que aquilo é (…) aquilo é mais ou menos, 

tu vais ter que imprimir um papel, mais ou menos aquilo é um papel, vamos ter que abrir 

como se fosse uma gaveta, não é bem uma gaveta assim [] e vai aparecer lá tudo escrito, é 

só que é assim (…) se eu (…) se eu lhe mandar, eu não vou conseguir [] abrir o papel, se eu 

não mandar vou ter que mostrar aos meus colegas e vai ser difícil, o que é que eu faço? (…) 

também posso fazer um vídeo ou uma coisa parecida” (Matilde, sessão nº5 de 26 de maio de 

2020).6 

 

Deste excerto pode-se perceber não só a capacidade de planificação da Matilde, mas também 

a avaliação e ponderação das potencialidades e limitações dos diversos recursos e estratégias que ela 

 
6 Código de transcrição:  

(…)  - Indicador de pausa na fala.  

[] – Segmento de áudio impercetível. 
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estava a pensar usar no desenvolvimento e apresentação do seu trabalho. Ao longo das suas 

planificações, a Matilde foi sempre justificando as suas escolhas por se tratarem dos recursos e 

estratégias que para si eram os mais fáceis/eficazes, porque eram aqueles que lhe permitiria fazer um 

trabalho de forma mais simples e rápida, porque era com os quais estava mais familiarizada e porque 

considerava serem os necessários para a tarefa em causa.  

 

Embora no exemplo apresentado acima a Matilde tenha logo pensado numa possível forma 

de apresentação do seu trabalho, acabou depois por o apresentar de forma totalmente distinta, 

alterando o seu plano inicial. Na sessão de intervenção seguinte explicou que percebeu que não tinha 

muito tempo para completar a tarefa, então decidiu fazer uma apresentação no computador porque 

era mais rápido. Ora, dentro das condições que tinha, a Matilde percebeu que talvez não iria conseguir 

concretizar o seu plano inicial e decidiu alterá-lo, mostrando capacidade de adaptação. 

 

No que diz respeito ao desenvolvimento do trabalho, a Matilde revela realizar o trabalho de 

forma totalmente autónoma na maioria das vezes, sendo que quando sente alguma dificuldade, tenta 

encontrar as respostas sozinha. Por exemplo, no desenvolvimento da tarefa de escrita do diálogo, a 

Matilde explicou que tinha recorrido ao dicionário para procurar palavras que não tinha a certeza de 

como se escreviam. Ela apenas revelou ter precisado de ajuda na última tarefa proposta para perceber 

como funcionava um programa de apresentação de trabalhos, o CommentV. No entanto, depois de 

perceber as suas principais funcionalidades, explicou que conseguiu terminá-lo sozinha: “Primeiro 

eu (…) nós (…) eu e a minha mãe utilizamos o CommentV mas depois eu percebi como é aquilo se 

fazia e eu consegui a seguir (…) sozinha (…) primeira parte com a mãe e a seguir, a segunda parte, 

sozinha” (Matilde, sessão nº6 de 29 de maio de 2020). 

 

A Matilde revelou igualmente uma boa capacidade de reflexão sobre o trabalho desenvolvido 

ao longo das sessões. Demonstrou sempre consciência sobre que estratégias não tinham corrido tão 

bem e porquê, apresentando, no final, propostas de melhoria que tiveram em conta o feedback 

recebido. Por exemplo, no caso da primeira tarefa de pesquisa, a Matilde revelou que da próxima vez 

“Tentava selecionar menos informação” porque sublinhou muita coisa e no final já não sabia que 

aspetos eram os mais relevantes e perdeu muito tempo a ler de novo as informações.  

 

A aluna revelou igualmente possuir consciência das suas dificuldades, conseguindo 

identificar as mesmas:  

 

“Primeiro porque eu nem sequer sabia (…) primeiro por causa do material, não sabia se havia 

de fazer, cortar quadradinhos e depois colar, fazer diretamente no papel e depois, depois 
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colar. Depois, em segundo lugar, demorei imenso tempo a pensar como havia de fazer e 

depois fiquei com muito pouco tempo. E depois a minha imaginação tava um bocado fraca.” 

(Matilde, sessão nº5 de 26 de maio de 2020). 

 

 

2.2. A Ana 

 

Tendo em conta os dados recolhidos, a Ana sugere ter uma boa capacidade de planificação. Ao 

ser-lhe apresentada uma proposta de atividade ela revelou conseguir de imediato começar a pensar 

em estratégias e recursos materiais que poderia utilizar para a sua concretização: “Professora eu posso 

pesquisar em dois sítios ao mesmo tempo, posso pesquisar no computador e depois registo aqui nas 

notas do (…) do tablet e depois passo tudo outra vez para o computador e faço uma apresentação” 

(Ana, sessão nº5 de 26 de maio de 2020). Os seus planos corresponderam sempre ao trabalho 

apresentado, no entanto, por duas vezes não entregou o trabalho antes das sessões de intervenção, o 

que não permitiu a atribuição de feedback detalhado relativo ao trabalho que tinha desenvolvido.  

 

A Ana destacou-se pelas estratégias que utilizava no desenvolvimento e preparação dos seus 

trabalhos. Por exemplo, na escrita do diálogo, revelou ter recorrido a dois bonecos que tinha em casa 

e imaginou-os como as personagens para conseguir criar a sua história. Já na última tarefa de 

pesquisa, afirmou “Eu fiz muitas apresentações a testar como é que dava o meu texto, testei com os 

meus pais, testei com alguns peluches, a ler para eles para treinar a leitura, acho que vai correr bem.” 

(Ana, sessão nº6 de 29 de maio de 2020). 

 

Por outro lado, quando lhe foi pedido que justificasse a escolha dos recursos e estratégias que 

pensava utilizar, apontou quase sempre razões de natureza distinta. Ou pela maior facilidade do seu 

uso, ou por familiaridade com os mesmos, por adequação destes à tarefa, ou pela sua 

funcionalidade/finalidade. 

 

 Na maioria das tarefas, a Ana afirmou não ter precisado de ajuda. No entanto, pelos trabalhos 

apresentados, pela sua postura quando está nas sessões e pelas conversas com a professora titular, 

foi-se percebendo que é uma aluna que, embora apresente um elevado grau de autonomia, recebe em 

casa um grande estímulo por parte dos pais, que regularmente supervisionam o trabalho que 

desenvolve. Também por algum dos discursos da Ana se foi apercebendo deste aspeto, por exemplo 
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“vou já começar a trabalhar, mas antes vou ter de avisar os meus pais que vou ter de fazer uma 

apresentação” (Ana, sessão nº5 de 26 de maio de 2020).  

 

 A Ana revelou ter precisado de ajuda para escrever algumas palavras no trabalho de escrita 

de uma banda desenhada e na seleção de fotografias na última tarefa de pesquisa:  

 

“Eu tive algum (…) eu tive algumas dificuldades em escolher as imagens de cada lado. 

Porque eu primeiro meti umas imagens um bocado que não tinham a ver com sismos, depois 

a minha mãe ajudou-me um bocadinho e mostrou-me algumas imagens que tinham mais a 

ver com aquilo que eu escrevi, aquilo que eu fui copiar e colar (…) e (…)” (Ana, sessão nº6 

de 29 de maio de 2020).  

 

Deste excerto pode-se igualmente perceber que a Ana consegue identificar as suas 

dificuldades. 

 

 A Ana demonstrou também uma boa capacidade de reflexão quanto ao trabalho 

desenvolvido, sendo que em três das cinco tarefas propostas apresentou sugestões de melhoria, por 

exemplo,  

 

“não usaria caneta mas sim lápis” ou “Eu melhoraria uma coisa. Eu (…) eu tentaria que as 

coisas não se mexessem tanto [] no meu (…) na minha apresentação. É que eu meti coisas a 

mexer, o texto mexe.” … “Eu pensei que isso podia ah distrair um bocado a atenção. Porque 

eu estava a ler e iam mais olhar para o texto a mexer e para as coisas a mexer, foi o que eu 

pensei.” (A Ana, sessão nº6 de 29 de maio de 2020). 

  

 

2.3. O Zé 

 

 O Zé mostrou alguma evolução desde a primeira à última sessão de intervenção, no que diz 

respeito essencialmente à sua capacidade de reflexão e monitorização do trabalho desenvolvido. A 

comunicação inicial com este aluno foi um pouco difícil, não só devido aos seus problemas de 
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comunicação, mas também pelo facto de não ter entregue a primeira tarefa a tempo de lhe atribuir 

feedback e, na segunda tarefa, não ter respondido ao instrumento de apoio à monitorização do 

trabalho desenvolvido.  

 

A partir da 3ª sessão, o Zé começou a demonstrar-se mais participativo e com uma maior 

capacidade de reflexão, apresentando os aspetos que considerou não terem corrido tão bem e 

propostas de melhoria do seu trabalho:  

 

“apresentava na 1.2.1 as indicações” (DI7 do dia 8 de maio de 2020); “Professora (…) 

Professora a única coisa que (…) que eu não achei muito boa [] quando eu estava a passar a 

marcador no título [] ficou um bocadinho, não ficou muito bem” (Zé, sessão nº5 de 26 de 

maio de 2020); “Porque não tava bem a explicar o que devem fazer antes, depois e (…) não 

tava a explicar muito bem o que devemos fazer antes, depois e (…) durante de um sismo 

(…) não estava a explicar muito bem o que eu copiei” (Zé, sessão nº5 de 26 de maio de 

2020).  

 

Para além disso, o Zé demonstrou nas suas reflexões ter sempre em conta o feedback 

recebido, sendo que as suas reflexões se demonstraram mais profundas quando realizadas após a 

receção do mesmo.  

 

Dos instrumentos de apoio à planificação dos seus trabalhos a que respondeu, pôde-se 

constatar que o seu plano coincidiu sempre ao trabalho apresentado. O Zé nunca revelou grandes 

dificuldades no desenvolvimento das tarefas, realizando sempre o trabalho de uma forma autónoma. 

A única situação em que revelou ter precisado de ajuda foi na tarefa de escrita da banda desenhada, 

em que afirmou no instrumento de apoio à monitorização do seu trabalho “sim pedi ajuda para dividir 

a folha em quadrados”.  

 

Por outro lado, o Zé quase sempre justificou as suas escolhas de estratégias e recursos 

materiais pela familiaridade/hábito que tinha de uso dos mesmos, apontando uma vez a 

funcionalidade/finalidade destes ou a sua adequação à tarefa a desenvolver. O Zé revela, neste 

sentido, uma grande consciência do tipo de estratégias e recursos materiais que utiliza regularmente 

 
7 Excertos do Diário do Investigador. 



 

111 

 

e que revelam ser facilitadores, na sua perspetiva, da sua aprendizagem. Num dos instrumentos 

afirma mesmo que “não mudava nada porque achei mais fácil fazer como eu fiz”. 

 

  

2.4. A Isabel 

 

As planificações apresentadas pela Isabel corresponderam sempre ao trabalho final 

apresentado. Na maioria das situações a Isabel justificou as suas opções de estratégia e recursos 

materiais pela familiaridade que tem com os mesmos e porque sabe que com estes irá conseguir 

realizar um bom trabalho. Como exemplo, num das respostas ao instrumento de apoio à planificação 

do seu trabalho, justificou as suas opções da seguinte forma: “Porque com essas estratégias sei que 

vou trabalhar melhor”, demonstrando também de certa forma que considera que aquelas estratégias 

e recursos materiais são os que melhor se adequam à tarefa. Por outro lado, na última atividade, a 

Isabel justificou a sua escolha de recursos materiais “para fazer um trabalho diferente”. A Isabel 

utilizou um programa, neste caso o PowerPoint, pela primeira vez. 

 

Por outro lado, esta aluna revelou também uma grande consciência das estratégias a que 

recorre e em que momentos utiliza cada uma e para quê:  

 

“Sim, quer dizer, o meu pai imprimiu-me várias folhas que eu lhe pedi e depois eu sublinhei 

algumas e copiei para o PowerPoint”; “o meu pai deu-me várias informações (…) sobre o 

sismo, sobre os sismos, e depois eu sublinhei”; “eu li primeiro”; “achei que era mais 

importante pôr umas coisas em vez de pôr outras” (Isabel, sessão nº6 de 29 de maio de 2020). 

 

A Isabel mostrou-se igualmente sempre muito consciente das suas dificuldades, conseguindo 

perceber em que pontos precisava de ajuda e para quê:  

 

“Hmm (…) eu (…) tive algumas dificuldades porque (…) primeiro queria fazer (…) primeiro 

tive algumas dificuldades em pensar no que é que eu ia fazer (…) e depois eu comecei a 

desenhar um [] e depois a minha mãe diz-me que vou ter de desenhar aquilo sei lá quantas 

vezes e a partir daí já pensei tinha de desenhar aquilo montes de vezes [] foi um bocadinho 

difícil de fazer” (Isabel, sessão nº5 de 26 de maio de 2020). 
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No entanto, quando sente essas mesmas dificuldades não tem tendência em procurar 

ultrapassá-las de forma autónoma. Quando questionada sobre o que costuma fazer quando sente 

alguma dificuldade, se procura encontrar a resposta sozinha, se fala com a professora, ou outro, 

afirmou “Eu pergunto à minha mãe”. Contudo, a Isabel foi demonstrando a partir da 3ª sessão uma 

preocupação em começar a ultrapassar as suas dúvidas/dificuldades autonomamente, apresentando 

por duas vezes esse aspeto como proposta de melhoria: “Acho que agora tentava procurar as respostas 

sozinha” ou “Eu também, da próxima vez que fizer acho que já sei fazer tudo”.  

 

Das vezes que revelou precisar e ter pedido ajuda, uma delas ocorreu no momento de 

correção linguística do trabalho, para ver se tinha erros, e a outra deveu-se ao facto de ser a primeira 

vez que trabalhava com o programa de apresentações PowerPoint. Por último, a Isabel teve sempre 

em conta o feedback recebido no momento de refletir e apresentar propostas de melhoria ao seu 

trabalho.  

 

 

 

2.5. A Verónica 

 

Por último, a Verónica apresentou igualmente sempre planificações que corresponderam ao 

seu trabalho final entregue, à exceção da primeira tarefa. No entanto,  a Verónica tratou de explicar 

na intervenção seguinte que não sabia o que se tinha passado porque o trabalho que tinha entregue 

não era o seu trabalho final e, por isso, a sua planificação não correspondia ao que tinha enviado. 

Assim, quis apresentar na sessão o seu trabalho final a todos os colegas.  

 

A Verónica foi a única aluna que foi sempre justificando, uma a uma, as suas opções de 

escolha de estratégias e recursos materiais, apontando razões que se prendiam com a sua 

funcionalidade/finalidade. Por exemplo, “Porque me dá mais jeito. E fui a internet e a enciclopédia 

para ganhar mais informação.” “O lápis foi para escrever e depois passar a caneta. O caderno foi para 

escrever. E o lápis de cor foi para pintar o meu desenho.”. 

 

A Verónica sempre teve muita consciência e conseguiu explicar muito bem as estratégias e 

os recursos materiais que usou. No entanto, revelou várias vezes que no momento de avaliar/corrigir 

o seu trabalho, não conseguia encontrar estratégias de forma a fazê-lo autonomamente, recorrendo 

ao apoio da mãe ou do pai. Por exemplo, “a minha mãe disse para eu ler outra vez”. As suas 

dificuldades prendiam-se essencialmente com questões ortográficas ou científicas, isto é, de correção 
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dos conteúdos. Em consonância, é interesante perceber aqui que as suas propostas de melhoria se 

prenderam sempre com a parte estética do trabalho: “Passava para uma cartolina para ficar mais giro. 

E por a letra mais gira”; “Fazia um desenho para ficar mais bonito”. Mesmo recebendo feedback 

sobre dever prestar atenção aos erros ortográficos e como poderia fazer para os conseguir identificar 

e corrigir sozinha, a Verónica nunca referiu isso nas suas reflexões nem nas propostas de melhoria. 

 

Relativamente às dificuldades que foi enfrentando, a Verónica nunca se debroçou muito 

sobre este tópico, isto é, não identificou muitas dificuldades, mas quando o fazia conseguia perceber 

exatamente em que momentos e aspetos sentia dificuldade. Por outro lado, revelou-se capaz de 

experimentar novas estratégias/recursos na última tarefa que lhe foi proposta. Como explicou na 

reposta ao instrumento de planificação da sua tarefa, escolheu “O conputador porque eu quero 

esprementar”. Uma vez que se tratava de uma nova ferramenta, a Verónica explicou que precisou de 

ajuda principalmente para colar as imagens na sua apresentação. 
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3. Após a implementação do projeto 
 

Nesta secção apresentam-se e discutem-se os resultados obtidos da segunda implementação do 

QAAA, após o projeto de intervenção. Sendo que um dos objetivos do presente projeto de 

intervenção-investigação é analisar os efeitos das intervenções na capacidade de autorregulação e 

autonomia nos alunos, a sua análise será feita comparativamente aos resultados obtidos na primeira 

implementação do QAAA, que teve lugar antes das intervenções. 

 

3.1. Evolução da turma em geral  

 

Para que se pudesse fazer essa mesma análise comparativa, tal como se fez para os dados 

recolhidos inicialmente, organizaram-se todas as respostas de todos os alunos e das professoras por 

opção de resposta selecionada em cada uma das dimensões do QAAA (Tabela 3). 

 

Dimensões da (auto)avaliação 

da autonomia 

Alunos Professoras 

 Percentagem de respostas em branco 

Planificação 2% 11% 

Monitorização 4% 7% 

Motivação 2% 11% 

Estratégias e Recursos Materiais 0% 12% 

Cooperação 1% 12% 

 Percentagem de respostas “Sim, eu consigo” 

Planificação 76% 56% 

Monitorização 72% 78% 

Motivação 72% 64% 

Estratégias e Recursos Materiais 81% 64% 

Cooperação 81% 65% 

 Percentagem de respostas “Não, mas gostaria de conseguir" 

Planificação 21% 16% 

Monitorização 25% 8% 

Motivação 26% 13% 

Estratégias e Recursos Materiais 19% 12% 

Cooperação 17% 10% 

 
Percentagem de respostas "Não e não é importante para 

mim" 

Planificação 0% 17% 

Monitorização 0% 7% 

Motivação 0% 11% 

Estratégias e Recursos Materiais 0% 13% 

Cooperação 0% 13% 

 
Tabela 3 - Perceção da autonomia dos alunos do ponto de vista dos próprios alunos e das professoras titular e 

estagiária por cada dimensão do QAAA após a implementação do projeto de intervenção. 
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Os dados sugerem que, no geral, os alunos sentiram menos dificuldades em responder às 

questões das diversas dimensões do QAAA comparativamente às professoras. Estas sentiram 

sempre mais dificuldades em avaliar os alunos em qualquer uma das dimensões, sendo ao nível das 

Estratégias e Recursos Materiais que mais questões deixaram por responder, exatamente ao 

contrário do que aconteceu antes da implementação do projeto. Já os alunos sentiram mais 

dificuldades ao nível da Monitorização. 

 

As perceções dos alunos e das professoras são distintas relativamente à expressão da sua 

autonomia. Na perspetiva dos alunos, estes consideram-se mais autónomos ao nível das Estratégias 

e Recursos Materiais, já na perspetiva das professoras os alunos revelam o seu maior grau de 

autonomia ao nível da Monitorização. À exceção da dimensão da Monitorização, os alunos 

consideram-se sempre mais autónomos do que as professoras os vêm, o que se pode induzir das 

maiores percentagens de respostas selecionadas “Sim, eu consigo”. 

 

O desfasamento entre as perceções dos alunos e das professoras volta a ocorrer relativamente 

à dimensão em que percecionam que os alunos apresentam menor autonomia. Os alunos têm a 

perceção que a sua autonomia é menor ao nível da Motivação seguida da Monitorização, já as 

professoras têm a perceção que esta ocorre ao nível da Planificação. Mas a este nível não se pode 

descorar outra variável. É que quando os alunos ou as professoras respondem negativamente a um 

dos parâmetros, isto é, quando consideram que não revelam ou que não o conseguem fazer, eles 

podem considerar esse mesmo parâmetro como sendo ou não importante para a sua aprendizagem. 

Deste modo, quase sempre que os alunos respondiam que não conseguiam, selecionavam a opção de 

resposta “Não, mas gostaria de conseguir”. Por sua vez, as professoras do total de vezes que 

consideraram que um aluno não conseguia, metade delas selecionaram a opção de resposta “Não 

consigo e não é importante para mim”, sendo que esta surge mais frequentemente na dimensão da 

Planificação. Daí existir diferenças significativas nas percentagens deste tipo de respostas entre as 

perspetivas das professoras e dos alunos. 

 

Comparando-se estes dados com os apresentados inicialmente (Tabela 1), estes parecem 

indicar que os alunos sentiram menos dificuldades em responder às questões das diversas dimensões 

do QAAA na sua segunda implementação, constatando-se uma diminuição das respostas em branco 

em todas elas. No caso das professoras, as suas dificuldades em avaliar os alunos apenas diminuiu 

ao nível da Motivação, revelando um aumento em todas as outras. 
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Da análise cruzada das diferentes dimensões do QAAA e da comparação dos resultados 

obtidos na sua primeira e segunda implementações, estes parecem ser indicadores de que tanto os 

alunos como as professoras têm a perceção de que a autonomia dos alunos aumentou em todas as 

dimensões desde o início da implementação do projeto. Pode-se constatar esta evolução pelo 

aumento das percentagens da opção de resposta “Sim, eu consigo”, tanto por parte dos alunos como 

por parte das professoras, e pela diminuição das percentagens de repostas “Não, mas gostaria de 

conseguir” e “Não e não é importante para mim”.      

 

Tal como se fez anteriormente, apresenta-se, de seguida, as taxas de correspondência entre 

as respostas dos alunos e das professoras, isto é, para cada parâmetro do QAAA, verificou-se se o 

aluno e as professoras selecionaram a mesma opção de resposta. O gráfico da Fig. 12 revela o total 

de respostas que coincidiram e não coincidiram entre os alunos e as professoras.  

 

 

 

Figura 12 - Número de respostas que coincidem e não coincidem entre os alunos e as professoras após a implementação 

do projeto. 

 

Da sua análise consegue-se concluir que o número de respostas que coincidem é superior ao 

número das que não coincidem, ao contrário do que tinha ocorrido na primeira implementação do 

QAAA (Fig. 11a). Esta evolução teve reflexões ao nível das taxas de correspondência entre os alunos 

e as professoras, como se pode ver na Tabela 4. 

 

Comparando-se estes resultados com os obtidos na primeira implementação do QAAA 

(Tabela 4), verifica-se um aumento tanto do valor mínimo como máximo de correspondência. Os 
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alunos a verde correspondem àqueles que demonstraram um aumento da taxa de correspondência, os 

a amarelo àqueles que mantiveram e os a vermelho àqueles que diminuíram.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 - Percentagem de correspondência das respostas por aluno antes e 

após o projeto de intervenção. 

 

 

A média de correspondência das respostas entre os alunos e as professoras aumentou, 

assim, de 38% na primeira implementação do QAAA para 53% na segunda implementação. De 

facto, a grande maioria dos alunos, 17 de 23, revelou um aumento da sua taxa de correspondência, 

um aumento que varia entre dois e 43 pontos percentuais. É de realçar que, de entre os alunos que 

revelaram um maior crescimento da taxa de correspondência, três deles coincidem com os alunos 

que foram selecionados para integrar o projeto de intervenção-investigação de forma sistemática. 

Dos restantes alunos, três mantiveram a sua taxa de correspondência e outros tantos revelaram um 

decréscimo, embora não significativo, de dois, quatro e sete pontos percentuais. 

 

Alunos Percentagem de 

correspondência 

 Antes Após 

André 24% 31% 

Aníbal 5% 26% 

Patrícia 40% 40% 

Carlota 12% 43% 

Matilde 64% 95% 

Inês 50% 45% 

Gustavo 26% 24% 

Hugo 21% 29% 

Isabel 48% 86% 

Cristina 62% 62% 

Zé 45% 88% 

Augusto 57% 60% 

António 43% 71% 

Luísa 48% 67% 

Sílvia 5% 21% 

Tânia 52% 57% 

Micaela 62% 71% 

Ana 64% 64% 

Bruno 55% 62% 

Renato 12% 50% 

Santiago 55% 48% 

Gabriel 5% 21% 

Verónica 26% 48% 
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3.2. Análise individual dos alunos selecionados 

 

Nesta subsecção analisam-se e discutem-se os dados relativos aos alunos selecionados para 

o projeto, exatamente pela mesma ordem pela qual que se apresentou anteriormente. 

 

Assim, começando-se pelos dados relativos à Matilde, estes parecem sugerir que a aluna tem 

a perceção de que a sua autonomia aumentou em três dimensões: ao nível da Planificação, da 

Monitorização e da Cooperação. Estas juntam-se assim à dimensão das Estratégias e Recursos 

Materiais, em que a Matilde se vê totalmente capaz e autónoma, com a totalidade das suas respostas 

a indicarem que “Sim, eu consigo”. Nas restantes dimensões a Matilde tem a perceção de que a sua 

autonomia se manteve ao mesmo nível. Por isso, é na dimensão da Motivação que perceciona ter 

uma menor autonomia. No geral, as professoras estão de acordo com a aluna, uma vez que, a 

consideram totalmente autónoma em todas as dimensões do QAAA. Do cruzamento dos dados da 

aluna de todas as dimensões do QAAA, pode-se afirmar que na perspetiva das professoras, o grau de 

autonomia da Matilde é superior ao que perceciona de si própria.  

  

Por outro lado, se na primeira implementação do QAAA a Matilde apenas tinha referido que 

conseguia sempre nos contextos em que tinha a ajuda do professor ou de outro adulto, agora também 

afirma que consegue sempre quando está em conjunto com outros colegas. Apenas nas situações em 

que está sozinha é que a Matilde assinalou em dois parâmetros distintos conseguir apenas às vezes.   

 

No que diz respeito à Ana, uma das alunas que manteve a mesma taxa de correspondência, 

esta vê-se agora mais autónoma ao nível das Estratégias e Recursos Materiais e da Cooperação. No 

entanto, tem a perceção que a sua autonomia ao nível da Planificação não é tão elevada quanto 

afirmava ser antes da implementação do projeto e que é ao nível da Cooperação que continua a 

apresentar menor autonomia. As professoras têm igualmente a perceção que é ao nível da Cooperação 

que a Ana apresenta uma menor autonomia. Também no caso da Ana, as professoras têm a perceção 

que esta é mais autónoma do que ela se perceciona a si mesma, tendo selecionado em todas as 

dimensões, à exceção da dimensão da Cooperação, sempre a opção de resposta “Sim, eu consigo”.  

 

A Ana não sentiu qualquer dificuldade em responder às diversas questões do QAAA e apenas 

considerou um único parâmetro da dimensão Planificação como não sendo importante para o seu 

processo de aprendizagem. Por sua vez, as professoras têm a perceção que é ao nível das questões da 

Cooperação que a Ana atribui menor importância para a sua aprendizagem e consequente autonomia. 

Por último, a Ana tem agora a perceção que consegue sempre revelar uma determinada capacidade 
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quando tem a ajuda do professor ou de outro adulto, assim como sugere conseguir “sempre” um 

maior número de vezes nas situações em que está em conjunto com os colegas ou sozinha.    

 

No que concerne ao Zé, pode-se afirmar que este foi dos alunos que demonstrou uma maior 

evolução, tanto da perseptiva do próprio aluno como das professoras. Ambos os lados têm a perceção 

de que a autonomia deste aluno aumentou em todas as dimensões do QAAA. Na perspetiva do Zé, 

este vê-se totalmente autónomo em todas as dimensões, já as professoras consideram-no autónomo 

em todas as dimensões à exceção da dimensão da Cooperação. No entanto, é de realçar que as 

professoras apenas deram dois tipos de respostas relativamente a este aluno, ou respondiam que era 

capaz ou então tinham dúvidas e deixaram a resposta em branco. Já o  Zé não sentiu quaisquer 

dificuldades em responder aos diversos parâmetros do QAAA. 

 

 O Zé, independentemente da situação em que se encontra, assume, na maioria das vezes, 

apenas conseguir revelar uma determinada capacidade às vezes. Ele tem igualmente a perceção de 

que é em situações que se encontra a trabalhar em conjunto com outros colegas que, por vezes, nunca 

consegue.  

 

  Em relação à Isabel, tanto na sua perspetiva como na perspetiva das professoras, esta revela 

um aumento da sua autonomia em todas as dimensões. A Isabel tem a perceção de que é 

completamente autónoma ao nível da Motivação, das Estratégias e Recursos Materiais e da 

Monitorização. Para além destas, as professoras consideram ainda que a Isabel é totalmente 

autónoma ao nível da Planificação. Por isso, mais uma vez se pode afirmar que parece que as 

professoras vêm a aluna mais autónoma do que ela própria.  

 

 A Isabel e as professoras apresentam diferentes perceções quanto às maiores dificuldades da 

aluna. A Isabel tem a perceção que as suas maiores dificuldades estão ao nível da Planificação e da 

Cooperação e as professoras consideram que é ao nível da Motivação. Por último, na sua perspetiva, 

a Isabel considera que é com a ajuda do professor ou outro adulto que consegue sempre, ao contrário 

de quando está sozinha ou em conjunto com outros colegas, onde revela que na maioria das vezes 

apenas consegue às vezes.  

 

Finalmente, no que respeita à Verónica, pode-se igualmente observar uma evolução positiva. 

É de destacar que nesta segunda implementação do QAAA, após o projeto de intervenção, a Verónica 

respondeu a todas as dimensões do QAAA, ao contrário do que aconteceu na sua primeira 

implementação, na qual não respondeu à dimensão da Planificação.  
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 Na sua perceção, a Verónica considera que a sua autonomia aumentou ao nível da 

Planificação e da Cooperação, no entanto, tal como tinha acontecido anteriormente, é ao nível da 

Motivação que apresenta uma maior percentagem de respostas “Sim, eu consigo”. Por sua vez, as 

professoras não só consideram que a Verónica é mais autónoma ao nível das Estratégias e Recursos 

Materiais e da Planificação, como a dimensão Motivação surge em segundo lugar na qual a aluna 

apresenta uma menor autonomia. A Verónica considerou todos os parâmetros do QAAA importantes 

para o seu processo de aprendizagem, indo ao encontro da perceção das professoras.  

 

A Verónica não sentiu quaisquer dificuldades em responder às questões do QAAA, ao 

contrário das professoras, que sentiram algumas dificuldades em avaliar a autonomia da aluna ao 

nível da Cooperação e da Monitorização. Por último, a Verónica tem a perceção que é com a ajuda 

do professor ou outro adulto que consegue sempre, ao contrário de quando está sozinha ou em 

conjunto com outros colegas, situações nas quais revela apenas conseguir às vezes. 

 

Do cruzamento de todos os dados relativos às diversas dimensões do QAAA, é interessante 

perceber que, relativamente a três dos cinco alunos selecionados para o projeto, as professoras os 

vêm como mais autónomos do que eles próprios, ao contrário do que sugerem os dados relativos à 

turma em geral. Por outro lado, tal como as respostas da primeira implementação do QAAA, os 

alunos revelam, na maioria das vezes, conseguir sempre quando têm a ajuda do professor ou outro 

adulto. Para além disso, também na maioria das vezes, os alunos revelam conseguir apenas às vezes 

quando trabalham sozinhos ou em conjunto com os outros colegas. 
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CAPÍTULO V – CONCLUSÕES E 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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1. Conclusões finais 

 

Tendo em consideração a questão de investigação lançada inicialmente “Quais os efeitos de 

um contexto de ensino e aprendizagem autorregulatório na promoção de autonomia em alunos do 3.º 

ano de escolaridade?” e os resultados apresentados no capítulo anterior, estes parecem indiciar que a 

promoção de um contexto de ensino e aprendizagem autorregulado é  promotor do desenvolvimento 

de autonomia nos alunos.  

 

Neste sentido apontam o aumento generalizado das percentagens relativas à opção de 

resposta “Sim, eu consigo” e o aumento das taxas de correspondência entre as respostas dos alunos 

e das professoras. Várias hipóteses explicativas poderão ser desenhadas para justificar esta evolução 

nos resultados. Por um lado, os dados indiciam que alunos podem, de facto, ter desenvolvido maiores 

capacidades autorregulatórias, que se refletem no desenvolvimento das suas competências enquanto 

alunos autorregulados e, consequentemente, mais autónomos. Por outro lado, este aumento poderá 

também ser consequência da maior consciência que os alunos desenvolveram sobre si mesmo 

enquanto aprendentes, isto é, das suas competências e dificuldades. De facto, pelo que é apresentado 

na literatura, apenas um aluno que seja consciente de si enquanto sujeito aprendente, consciente das 

suas competências e dificuldades, poderá agir em conformidade com as mesmas de modo a promover 

o seu desenvolvimento (Pinto & Gomes, 2013; Veiga & Simão, 2014)   

 

Do que se pôde observar e refletir ao longo da implementação do projeto, o papel do adulto 

enquanto mentor e orientador revelou-se crucial para o desenvolvimento de comportamentos 

autorregulatórios e, consequentemente, da autonomia nos alunos, assim como se constata na 

literatura (Oates, 2019). Isto porque, de entre os alunos que apresentaram uma maior evolução na sua 

taxa de correspondência, três deles correspondem aos alunos que foram selecionados para o projeto. 

Se uma das variáveis entre os alunos participantes do projeto e os restantes alunos da turma foi o 

acompanhamento que receberam ao longo das sessões de intervenção, nas quais se refletiu em 

conjunto com estes o trabalho por eles desenvolvido, e nas quais foi atribuido feedback relativo 

também ao seu trabalho e desempenho, poderá lançar-se aqui a hipótese de que esta orientação poderá 

ter sido uma das causas do desenvolvimento de maior autonomia nestes alunos.  

 

Para além disso, foi nos momentos de avaliação/correção da tarefa e de utilização de novos 

recursos materiais, neste caso digitais, que os alunos participantes do projeto revelaram maior 

necessidade de apoio por parte do adulto. No entanto, foram mostrando que, principalmente na 
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aprendizagem de manuseamento de novos recursos digitais, esta ajuda foi apenas necessária numa 

fase inicial, e que após terem percebido como funcionavam, conseguiram realizar a tarefa sozinhos. 

 

 Através das razões/justificações que os alunos participantes do projeto foram apontando ao 

longo do desenvolvimento das diversas atividades que lhes foram propostas, relativamente aos 

recursos materiais e principalmente estratégias que estavam a pensar adotar para realizar as mesmas, 

foi-se verificando que estes optaram, na maioria das vezes, por recursos e estratégias que já estavam 

habituados a usar e que sabiam que, à partida, iriam resultar naquelas atividades em específico. Em 

conversa com a professora titular da turma, esta deu o seu parecer relativamente a este aspeto e veio-

se a apurar o que se afirmou anteriormente, que, de facto, os alunos para determinadas 

tarefas/atividades estavam habituados a trabalhar de uma certa forma porque era a maneira com a 

qual a professora titular trabalhava com eles em sala de aula. Várias estratégias são, assim, 

trabalhadas pela professora titular de forma sistemática, tais como a releitura dos textos, a seleção de 

informação para trabalhos de pesquisa, etc. Deste modo, poderá lançar-se a hipótese de que este 

trabalho realizado com os alunos, isto é, o ensino explícito de estratégias, os tenha ajudado, de certa 

forma, nas suas planificações, e consequentemente a se tornarem mais autónomos, ideia defendida 

por Marques, et al. (2019).  

 

Para além disso, foi-se verificando ao longo das intervenções que os alunos deixaram de 

utilizar essas estratégias de forma tão mecânica. Isto é, inicialmente, quando era pedido aos alunos 

que elegessem estratégias para realizarem as atividades propostas estes demonstraram algumas 

dificuldades em explicar o que pretendiam fazer, embora soubessem como o poderiam fazer porque 

não era a primeira vez que iriam realizar uma atividade daquela natureza. No entanto, ao longo das 

sessões, foi-se averiguando que os alunos foram ganhando consciência de que os diversos passos que 

seguiam para completar a atividade se tratavam de estratégias, que havia estratégias que se 

adaptavam melhor a determinadas atividades do que a outras e da sua importância para a sua 

aprendizagem, aspetos que foram sendo trabalhados ao longo das intervenções.        

   

Contudo, uma leitura tão linear dos resultados não pode ser feita, isto é, assumir-se que todos 

os resultados obtidos foram consequência direta do projeto implementado, devido, essencialmente, 

ao contexto em que o mesmo foi desenvolvido, de ensino a distância. Das sessões síncronas e 

assíncronas que foram sendo realizadas ao longo de todo o semestre com os alunos, no âmbito ou 

não do projeto, pôde-se ir verificando que alguns alunos foram adotando estratégias e 

comportamentos de certa forma autorregulados e, consequentemente, ganhando uma maior 

autonomia no seu processo de aprendizagem.  
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O contexto de ensino a distância trouxe consigo um novo conjunto de variáveis para o projeto 

de intervenção-investigação que se desenvolveu e que poderão, de certa forma, ter influenciado os 

resultados obtidos. Este contexto de ensino “obriga” de certa forma os alunos a assumir uma maior 

responsabilidade pela sua aprendizagem, na medida em que existe maior flexibilidade nos horários 

de trabalho, nos prazos de entrega dos trabalhos, etc. No entanto, não se sabe até que ponto esta 

gestão era feita pelos próprios alunos e qual a orientação que os mesmos recebiam em casa dos seus 

pais ou outros adultos. Por esta razão, acabou por não se fazer uma análise comparativa entre a 

evolução apresentada pelos cinco alunos participantes do projeto e os restantes alunos da turma, por 

não se ter podido controlar esta variável. 

 

Poderá apenas colocar-se aqui a hipótese deste contexto de ensino poder ter, eventualmente, 

contribuído para o desenvolvimento de comportamentos autorregulatórios e de autonomia nos 

alunos. O que se foi verificando é que o ensino a distância acarretou um conjunto de limitações ao 

projeto em causa.   

 

Em primeiro lugar, destaca-se o reduzido tempo de contacto com os alunos, cerca de 45min 

semanais, que implica uma grande capacidade de gestão do tempo de forma a abordar todas as 

questões essenciais. Este período reduzido limitou não só o próprio contacto com os alunos, mas 

também o estabelecimento de laços mais afetivos que permitam um maior conhecimento dos 

mesmos, que ajudam muitas vezes à compreensão dos seus comportamentos e atitudes. Em segundo 

lugar, impediu a observação direta e acompanhamento dos alunos durante os momentos de 

desenvolvimento das tarefas/atividades propostas, assim como auxiliá-los no momento caso alguma 

dúvida surgisse. Tendo apenas acesso ao produto final desenvolvido pelos alunos, tornou-se muito 

mais complexo compreender a forma como estes atuavam, assim como se tiveram ou precisaram de 

ajuda e em que momentos em específico. Embora esta fosse uma das questões do instrumento de 

apoio à monitorização da tarefa, nunca é igual o aluno responder à questão ou o professor observar 

todo o processo. E este facto constatou-se nas reflexões dos alunos, que se revelaram muito mais 

ricas e profundas, em termos de detalhe e de reflexão, nos momentos das sessões de intervenção 

quando comparadas às respostas dadas pelos alunos nos instrumentos de apoio à monitorização. Em 

terceiro e último lugar, impediu a atribuição de um feedback no momento, sendo apenas dado quando 

os alunos entregassem o trabalho.     

 

Com isto, surgem duas grandes questões com interesse investigativo neste contexto: 

primeiro, tentar perceber até que ponto os resultados obtidos foram consequentes do projeto 

implementado ou influenciados igualmente pelo contexto de ensino a distância; e, segundo, perceber 
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os efeitos que o ambiente familiar em que as crianças estão inseridas, em termos de apoio e orientação 

que recebem dos adultos, pais ou outros, influencia o desenvolvimento por parte dos alunos de 

comportamentos autorregulatórios e de autonomia. Neste último caso, seria igualmente interessante 

cruzar os dados com a formação académica dos pais, para perceber o seu efeito nas questões da 

autorregulação e autonomia.  

 

Para além das limitações do presente projeto já apontadas, outras decorrem da própria 

metodologia de pesquisa utilizada, a intervenção-investigação com características de investigação-

ação. Ou seja, do facto de a investigação ser situacional, isto é, as suas amostras serem reduzidas e, 

portanto não representativas, e do facto dos seus dados não serem generalizáveis, limitando-se ao 

grupo específico de estudo (Menezes, et al., 2017). No entanto, tal como já foi referido anteriormente, 

esta é uma metodologia muito utilizada no campo da educação, o qual se caracteriza igualmente por 

apresentar especificidades que apenas se aplicam a determinado contexto. 

 

Tendo em conta tudo o que foi dito até ao momento, apresenta-se, de seguida, um conjunto 

de sugestões de melhoria para uma futura implementação do projeto de intervenção-investigação. A 

primeira passa, desde logo, por efetuar a audiogravação de todas as sessões de intervenção, isto 

porque, como já foi referido, as reflexões dos alunos se revelaram muito mais ricas e profundas, 

permitindo desta forma uma recolha de evidências mais concretas e fidedignas à realidade. A 

segunda, de certa forma ligada à anterior, prende-se com os momentos de resposta aos instrumentos 

de monitorização das tarefas. Em vez de se pedir aos alunos que respondessem ao mesmo após as 

intervenções, deveriam tê-lo feito no exato momento, ou simplesmente esquecer este mesmo 

instrumento e proceder à audiogravação das sessões, nas quais todas as questões do instrumento eram 

abordadas e discutidas com os alunos. O que se verificou muitas vezes é que as reflexões e propostas 

de melhoria que os alunos apresentavam oralmente, não eram depois por si registadas no instrumento, 

ou pelo menos de forma tão detalhada.  

 

Propõe-se de igual forma algumas mudanças no que diz respeito à resposta aos instrumentos 

de apoio à planificação das tarefas. Em primeiro lugar, sugere-se a mudança do tipo de opção de 

resposta relativamente às estratégias e recursos a utilizar, de escolha múltipla para resposta curta, 

para que os alunos não fiquem limitados às opções apresentadas e, caso utilizem uma estratégia ou 

recurso diferente, se poder perceber desde logo do que se trata. Em segundo lugar, aponta-se para a 

eventual reformulação da questão “Porque escolhi estas estratégias/recursos materiais” para “Porque 

escolhi estas estratégias/recursos materiais e para que é que os vou utilizar”. Desta forma levaria os 
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alunos a pensar não só na adequação das estratégias/recursos à tarefa como em que momento exato 

e para quê é que os necessitam. 

 

Por último, sugere-se o acréscimo da opção de resposta “Só consigo em algumas situações” 

no QAAA, em todos os parâmetros cujas opções de resposta obedeçam a uma escala de concordância. 

Isto porque se constatou que durante a realização do QAAA, tanto as professoras como os alunos 

sentiram alguma dificuldade em responder a algumas questões porque nenhuma das opções se 

adequava inteiramente à situação específica do aluno. Ou seja, o aluno só revelava aquela capacidade 

às vezes, de acordo com a situação. Assim, propõe-se igualmente que esta opção de resposta seja 

acompanhada por um campo destinado a comentários/observações que os alunos ou o professor 

possam fazer por sentir necessidade de explicar o porquê de terem selecionado aquela opção de 

resposta. Desta forma, ter-se-á acesso a um conjunto de informações mais detalhadas.  

 

A apresentação do instrumento QAAA com as propostas de alterações mencionadas acima, 

resultante do trabalho desenvolvido e das aprendizagens retiradas da sua realização, pode ser acedido 

no seguinte link (https://docs.google.com/presentation/d/1mC2yJErCyLu-lIGeIjLmVYl-

nG5g5h6Rcj20nk0L4WQ/edit?usp=sharing). Espera-se que outros professores possam tirar proveito 

do instrumento desenvolvido e que seja uma oportunidade para iniciar o desenvolvimento de 

comportamentos autorregulatórios e de autonomia nos seus alunos.  

 

 

 

 

  

https://docs.google.com/presentation/d/1mC2yJErCyLu-lIGeIjLmVYl-nG5g5h6Rcj20nk0L4WQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1mC2yJErCyLu-lIGeIjLmVYl-nG5g5h6Rcj20nk0L4WQ/edit?usp=sharing
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2. Considerações finais 
 

Dada a natureza do presente trabalho e constituindo-se como o culminar da formação inicial 

de uma futura educadora-professora, termino com um discurso na primeira pessoa e com algumas 

reflexões sobre a forma como todo o processo da PPS e da implementação de um projeto de 

intervenção-investigação se repercutiu ao nível da minha formação pessoal e profissional. 

 

Começo, por isso, por destacar a importância da PPS como ponte de ligação entre a teoria e 

a prática, permitindo-me conhecer uma dada realidade educativa sobre a qual pude atuar e realizar 

um pequeno projeto de intervenção-investigação. Esta fase que considero quase “experimental” 

permitiu-me explorar todo um conjunto de estratégias e teorias e perceber se estas resultaram ou não 

no contexto em específico. Da minha experiência em particular que aqui retrato, destaco quatro 

dimensões que se foram revelando para mim essenciais na prática do professor do 1.ºCEB. 

 

A primeira diz respeito à gestão da sala de aula, em termos de tempo, recursos, 

comportamentos, tarefas, entre outros. Toda esta experiência permitiu-me o desenvolvimento de uma 

consciência sobre a importância que assume a capacidade de gestão do professor para a criação e 

manutenção de um bom ambiente de trabalho. Para além disso, dentro desta dimensão da gestão, 

destaco a preparação prévia das sessões pelo professor. Uma preparação criteriosa e bem detalhada, 

revelou-se para mim crucial ao bom decorrer da aula, não só pela antevisão que permite da ocorrência 

de diversas situações, mas também pela maior confiança que concerne ao professor, adotando uma 

postura mais tranquila.  

 

A segunda dimensão está relacionada com o conhecimento do currículo e domínio dos 

conteúdos. Esta foi talvez a dimensão sobre a qual mais refleti e me debrucei ao longo de toda a PPS 

durante o segundo semestre. Esta revelou-se fundamental não só para que o professor consiga gerir 

o currículo da forma mais adequada à turma, mas também para conseguir criar uma ligação entre os 

diferentes conteúdos de forma a que façam mais sentido para os alunos, e ainda porque lhe garante 

uma maior segurança. Sempre que estudava mais a fundo os conteúdos, procurava ligações entre 

eles, tentava encontrar aspetos que iriam provocar interesse nos alunos, sentia-me muito mais 

preparada para assumir a aula e isso dava-me uma maior tranquilidade que considero passar para os 

alunos. 

 

A terceira dimensão surge quase em consequência da segunda e prende-se com a reflexão e 

avaliação dos manuais escolares. Isto porque ao longo do processo fui desenvolvendo uma 

capacidade reflexiva e crítica sobre a forma como os manuais estavam organizados e as 
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potencialidades/fragilidades que apresentavam em termos de oportunidades de trabalho com os 

alunos. Não tenho dúvidas que essa evolução só me foi possível devido à exploração e estudo do 

currículo dos alunos e dos respetivos conteúdos a abordar.  

 

A quarta e última dimensão que destaco prende-se com a capacidade de desenvolver e aplicar 

estratégias e recursos materiais. Embora o longo de toda a formação inicial me ter confrontado com 

a necessidade de planear e planificar aulas, esta experiência fez com que se tornasse ainda mais 

evidente o quão complexo se pode tornar este processo se se pretende inovar, diversificar e, 

sobretudo, desenvolver uma prática que seja fundamentada. O facto de ter pretendido aplicar uma 

metodologia de ensino e aprendizagem que não é a mais habitual nas escolas, complexificou ainda 

mais este processo, pela necessidade de constante procura de teoria e estratégias que fossem as mais 

adequadas às situações em causa. 

 

Por outro lado, não posso deixar de referir a importância da implementação do projeto de 

intervenção-investigação para a minha formação enquanto futura professora-investigadora. De certa 

forma, assumo que todos os professores têm subjacente ao seu papel de formador o papel de 

investigador, no sentido de procurarem, observarem e identificarem possíveis problemas dentro da 

sua sala de aula e de atuarem sobre os mesmos, avaliando a sua ação. O que pude retirar desta 

experiência é a necessidade de o professor realizar este seu papel de investigador de uma forma 

fundamentada, refletida e essencialmente crítica. Porque, da minha perspetiva, não nos basta olhar 

para as evidências e fazer uma leitura literal do que se pode observar, mas sim refletir sobre esses 

mesmos dados, pensar em possíveis variáveis que não se teve em conta e criticamente desenvolver 

conclusões que poderão, com uma nova investigação, ser confirmadas ou refutadas. 

 

Pretendo ainda sublinhar que todo este projeto me fez desenvolver um conhecimento muito 

mais profundo sobre a temática da autorregulação e da autonomia, que em nada se assemelha ao que 

possuía no início deste trabalho. Por isso, reflito igualmente sobre a importância do professor possuir 

conhecimento, e possível formação, na área em que pretende intervir. No caso específico da 

autorregulação e da autonomia, tal como o professor não consegue ensinar um conteúdo sobre o qual 

não possui conhecimento, também não conseguirá desenvolver estratégias que promovam a 

autorregulação e a autonomia nos seus alunos se ele próprio não souber do que se trata e não possuir 

essas mesmas estratégias e capacidades enquanto aprendiz.  

 

Assim, seria interessante perceber como se poderia aplicar esta mesma metodologia de 

ensino e aprendizagem e promover a autorregulação ao nível da formação inicial de professores. 
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Desta forma, “University faculty scaffold practices in their teaching, which students then adopt for 

their own self-regulated learning and further utilize in their own practice when they become 

teachers.” (Oates, 2019, p.7). Que efeitos teria essa mesma formação nos futuros professores 

enquanto estudantes e nas suas futuras ações enquanto professores, seriam igualmente questões 

pertinentes a se colocar. Também ao nível da formação contínua se poderia analisar o impacto da 

formação dos professores nas questões da autorregulação e da autonomia nas estratégias que adotam 

no quotidiano da sua sala de aula, assim como no desempenho dos seus alunos.  

 

Neste sentido, lanço o desafio à formação inicial de não só transmitir a teoria e as 

metodologias de ensino e aprendizagem que se têm revelado mais eficazes, mas que apliquem as 

mesmas com os futuros professores. Não só permitiria que os seus alunos ganhem competências aos 

mais diferentes níveis, como poderiam experienciar o seu efeito enquanto estudantes e, mais tarde, 

conseguir aplicar de melhor forma essas mesmas metodologias enquanto professores. Uma visão 

mais completa e dos dois pontos de vista seria uma mais valia na sua aplicação e possíveis 

adaptações. 

 

Em conversa com a professora cooperante sobre a influência que este projeto teve para si 

enquanto profissional e em formação contínua, foram realçadas as dimensões do conhecimento 

fundamentado sobre os alunos, do questionamento e reflexão que fomentou e essencialmente do 

pensar sobre as estratégias e dimensões que é necessário trabalhar com os alunos, para além de 

permitir evidenciar os aspetos que estão a ser bem trabalhados com estes. Neste sentido, seria 

igualmente pertinente explorar até que ponto o instrumento que se desenvolveu pode ajudar o 

professor a monitorizar o seu trabalho e a dirigir a sua ação, potenciando as diversas competências 

dos alunos. 

 

Por fim, esta experiência e oportunidade contribuiu para a formação da minha identidade 

enquanto profissional. Para perceber com aquilo que mais me identifico, se realmente considero 

possuir o perfil indicado para trabalhar nesta área, para perceber a que estratégias e metodologias 

mais me adapto, estando agora segura de que as questões da autorregulação e autonomia estarão 

presentes na minha ação futura enquanto professora.  

 

Longe de concluir a minha formação, que continua ao longo de toda a vida, termino o 

presente trabalho com mais questões do que respostas, esperando continuar este ciclo investigativo. 

A este propósito, Alarcão (2001) recorda o que disse John Dewey “Cumpre-nos estar dispostos a 

manter e prolongar o estado de dúvida, que é estímulo para uma investigação perfeita, na qual 
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nenhuma ideia se aceita, nenhuma crença se afirma positivamente, sem que lhes tenham descoberto 

as razões justificativas” (pp. 8-9).        
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Apêndices 

Apêndice 1 – Proposta do projeto de intervenção em contexto presencial 
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Introdução  
  

O presente documento tem como objetivo a apresentação de um conjunto de sessões, 23 no total, 

que englobam um conjunto de estratégias que visam a promoção da autorregulação e autonomia nos alunos. 

Esta proposta de intervenção surge no âmbito de um projeto de intervenção-investigação desenvolvido ao 

longo da prática pedagógica supervisionada, como fase final da formação inicial de professores. Todos os 

conteúdos abordados ao longo das sessões, referem-se a aprendizagens que ficaram por ser trabalhadas e 

desenvolvidas na turma em que realizava a prática aquando do encerramento das escolas pela situação 

excecional de pandemia, procurando representar o mais proximamente possível a realidade da turma. A 

proposta apresentada visa de igual forma transmitir, o mais fielmente possível, o que se pretendia fazer no 

âmbito do projeto de intervenção no contexto de ensino presencial.    

 

 Assim, apresenta-se primeiramente a rotina da sala de aula da turma em que o projeto seria 

implementado, na qual constam importantes momentos que ocorrem diária e semanalmente e que 

contribuem para a promoção da autorregulação e autonomia dos alunos. Para evitar a repetição, explicita-

se, se seguida, um conjunto de orientações que são adotadas em todas e qualquer uma das sessões, e que 

englobam não só as regras de convivência na sala de aula, como a atitude adotada pelo professor.  

 

 Posteriormente, destacam-se as atitudes e valores transversais promovidas ao longo todo o projeto 

e os instrumentos de avaliação das aprendizagens dos alunos durante o mesmo.      

 

A seguinte tabela apresenta uma síntese das sessões desenvolvidas, tendo em contas as disciplinas 

de enfoque e tempo de duração (quadro 1). Para a sua conceção, teve-se em conta o número total de horas 

semanais (16h) de contacto com o contexto previstas para o professor estagiário durante os momentos de 

intervenção semanais de responsabilidade individual. 

 

 

Nº de sessões de 

Estudo do Meio 

Duração 

total 

Nº de sessões 

de Português 

Duração 

total 

Nº de sessões de 

Matemática 

Duração 

total 

Nº de sessões 

interdisciplinares 

Duração 

total 

1ª semana 

 
1 1h20min 2 2h20min 3 4h15min 1 1h30min 

2ª semana 

 
2 2h50min 2 3h 3 4h 1 1h30min 

3ª semana 

 
2 3h 2 2h50min 2 3h 2 3h 

Total: 

 
5 7h10min 6 8h10min 8 11h15min 4 6h 

 
Tabela 1 – Esquema-síntese do número total de sessões e duração por disciplina de enfoque. 
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Rotina: 
 

9h  

- Receção dos alunos na sala de aula; 

9h às 9h10min  

- Organização dos recursos materiais dos alunos, nos locais adequados, e distribuição dos cadernos pelo 

aluno responsável dessa semana; 

10h20min  

- O aluno responsável procede à distribuição do leite e respetiva contagem e registo do número de pacotes 

que distribuiu; 

15h20min  

-  Reflexão sobre o dia e escrita do diário de turma (apesar dos alunos poderem realizar apontamentos ao 

longo do dia); 

- Recolha dos cadernos pelo aluno responsável nessa semana; 

Segunda-feira às 9h10min 

- Consulta e revisão do plano semanal (aprendizagens e tarefas de sala de aula); 

Quarta-feira às 14h45min 

- Conselho de Cooperação (balanço da semana, discussão de possíveis temas que surgiram ao longo da 

semana, distribuição das tarefas para a próxima semana e apresentação das aprendizagens para a próxima 

semana); 

Qualquer dia/tempo livre 

- Sempre que os alunos terminem as tarefas de caráter obrigatório, poderão dedicar-se aos seus projetos 

individuais. 

Todos os dias 

- Todos os dias serão postados no ClassDojo os trabalhos e atividades que foram sendo desenvolvido pelos 

alunos ao longo do dia; 

- Para além disso, a Agenda Semanal, o Diário de Turma e os assuntos debatidos no Conselho de 

Cooperação, estrão também sempre disponíveis nesta plataforma para consulta dos alunos em casa e para 

consulta por parte dos encarregados de educação. 
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Estratégias comuns a todas as sessões: 

 

 Dada a natureza das sessões aqui descritas, é relevante destacar um conjunto de orientações que 

são comuns a todas as sessões e que tornam mais evidente a promoção de um ensino e aprendizagem 

autorregulados. Assim, em qualquer uma das sessões: 

- Os alunos têm a opção de trabalhar individualmente ou com outros colegas fora dos momentos em que as 

atividades implicam necessariamente o trabalho de (pequeno ou grande) grupo; 

- Os diversos recursos materiais (cartazes, fichas de trabalho, …) preparados previamente às sessões e 

correspondentes às propostas de atividades com enfoque nas diversas disciplinas, estarão organizados na 

sala de aula em diferentes caixas de forma a que os alunos possam facilmente ter acesso a estes;  

- Os alunos têm à sua disposição todos os recursos materiais existentes na escola (por exemplo, biblioteca, 

computadores…) para sua livre e espontânea utilização, sem necessidade de autorização prévia, sempre 

respeitando as regras de convivência e bom funcionamento da sala de aula; 

- Os alunos têm liberdade para fazer adaptações à disposição da sala de aula, de acordo com as suas 

necessidades; 

-  Os alunos terão sempre a orientação através do feedback e feedforward do professor ao longo de todas as 

sessões. 

 

 

Atitudes e valores transversais: 

 

- Revelar autorregulação na sua aprendizagem; 

- Revelar autonomia. 
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Técnicas e instrumentos de avaliação das aprendizagens: 
 
  

Para além dos instrumentos de avaliação que vão sendo referidos ao longo de algumas sessões e 

que servem de suporte à avaliação das aprendizagens dos alunos, como é o caso dos quizzes e jogos, serão 

também usados outros em todas as sessões. 

 

A observação será a técnica predominante, recorrendo-se ao uso de uma grelha de 

observação/avaliação (tabela 2) e, complementarmente usar-se-á a técnica de análise, através da análise de 

conteúdo dos portefólios dos alunos. Todos os momentos de feedback e de troca de perspetivas com os 

alunos, assim como de correção dos trabalhos desenvolvidos por estes, constituirão oportunidades de 

avaliação contínua do desenvolvimento das suas aprendizagens. 

   

 
Tabela 2 – Exemplo de organização de uma tabela de avaliação das aprendizagens dos alunos.  

 

A escala de avaliação das aprendizagens varia entre o Insuficiente e o Muito Bom. 

 

Legenda:  

INS - Insuficiente 

S - Suficiente 

B - Bom 

MB - Muito bom 

NA - Não se aplica 

  

Alunos/ 
Aprendizagens 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 … 

Compreende o 
que distingue os 
animais 
vertebrados dos 
invertebrados. 

 

S   B     INS    S  MB  

Reconhece 
características 
comuns a animais 
pertencentes a 
uma mesma 
classe. 

 

 NA   B   MB     MB    

…                  
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Planificação 1ª semana intervenção 
 

 

Sessão nº 1 
Os seres vivos do reino animal I 

 
 

Duração da sessão8: 
1h20min 

 
Disciplina de enfoque: 

Estudo do Meio 

Aprendizagens Atividades/estratégias 

Conhecimentos: 
- Compreender o que distingue os 
animais vertebrados dos 
invertebrados; 
- Reconhecer características comuns 
a animais pertencentes a uma 
mesma classe; 
- Reconhecer as diferentes formas e 
meios de deslocação dos animais. 
 
Capacidades: 
- Classificar os animais de acordo 
com os seus hábitos alimentares; 
- Negociar tarefas; 
- Trabalhar em grupo; 
 
- Pesquisar informação; 
 
- Selecionar informação.  
 
 
 

  A sessão terá início com a exploração de um cartaz (anexo 1) com imagens de 
animais vertebrados e invertebrados, separados entre si por conjuntos, e que 
apresenta uma questão introdutória: o que distingue estes dois conjuntos de 
animais? Através da exploração das imagens de animais representadas no cartaz, da 
estrutura do seu corpo, e discussão entre e com os alunos, irei orientá-los no 
sentido de concluírem que o que distingue estes dois conjuntos de animais é a 
existência/inexistência de uma coluna vertebral e esqueleto interno que serve de 
suporte a todo o corpo. Que o primeiro conjunto, aqueles que apresentam uma 
coluna vertebral e esqueleto interno se designam de animais vertebrados, e os que 
não apresentam designam-se de animais invertebrados.   
  Feita a primeira distinção entre os seres vivos do reino animal, questiono os alunos 
se esta será única característica que os distingue. Para os ajudar a refletir e a 
encontrar as suas respostas, irei disponibilizar-lhes uma chave dicotómica (anexo 2) 
que realça as diferentes características físicas dos animais e imagens de animais 
(anexo 3) de diferentes classes. Assim, em grupos de três elementos, deverão, 
seguindo as indicações da chave dicotómica, colocar em cada quadrado o número 
respetivo da imagem do animal a que corresponde (as imagens estarão todas 
numeradas e atrás conterão o nome comum e científico do animal a que 
corresponde). A cada grupo será disponibilizado um conjunto de 14 imagens 
correspondentes a animais distintos dos restantes grupos, para que não haja 
repetições. Após terem completado a chave, será aberta uma discussão com os 
alunos, que informações podemos retirar daquela chave dicotómica? Que aspetos 
do animal tem em conta a chave dicotómica para a classificação dos animais por 
classes? Os alunos serão orientados no sentido de compreenderem que a chave-
dicotómica apresentada nos permite classificar os animais por classes, tendo em 
conta as suas características físicas como, por exemplo, o revestimento do seu 
corpo.  
  Depois de explorada a chave-dicotómica em pequeno grupo, peço que os alunos 
de cada grupo, de forma ordenada, coloquem as imagens dos animais, de acordo 
com a classificação que fizeram, na chave-dicotómica em ponto grande que preparei 
e que dispus numa das paredes da sala. À medida que cada aluno se dirige para 
colocar cada um dos animais, os restantes devem estar atentos para ver se 
concordam ou não com a decisão. 
  Após terem todos colocado o seu animal, pergunto aos alunos que aspetos têm em 
comum os animais pertencentes a uma mesma classe, tendo em conta as 
informações que nos são disponibilizadas pela chave-dicotómica. Nesta fase, os 
alunos serão guiados no sentido de compreenderem que todos os animais 
pertencentes a uma mesma classe apresentam características que lhes são comuns. 
E serão apenas estas características que têm em comum ou haverá mais? Será que 
são apenas estas características que nos permitem distinguir e classificar os 
animais? Conhecem outras? Quais? Nesta fase, os alunos serão guiados a explorar 

 
8 A duração das sessões aqui apresentadas representam apenas uma estimativa, podendo variar com os ritmos de trabalho 

e aprendizagem de cada aluno. 
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as formas e meios de deslocação dos animais e os diferentes hábitos alimentares 
que apresentam, induzindo que estas são também características que nos permitem 
distinguir os seres vivos do reino animal entre si.  
  Por fim, lanço um último desafio aos alunos: cada grupo deverá escolher um dos 
animais que lhes foi atribuído. Para que não haja repetições de classes, os grupos 
devem negociar entre si que classe é que irão escolher e dentro dessa eleger um 
animal. Em conjunto, discutiremos as informações que serão relevantes pesquisar e 
conhecer sobre um animal. Assim, será registado no quadro branco um quadro 
conceptual com os tópicos de pesquisa para cada animal. Cada grupo será 
responsável pelo registo dessa informação. Dentro do próprio grupo, os seus 
elementos devem combinar entre si quem é que fica responsável por pesquisar que 
tópico(s).  
  Para realizarem a sua pesquisa, os alunos poderão utilizar todos os recursos 
existentes na sala e na escola. Os grupos que não conseguirem terminar a sua 
pesquisa deverão fazê-lo em casa. 

Organização da sala de aula: as mesas da sala serão dispostas de forma a facilitar o trabalho em pequeno grupo, mas também 
a comunicação em grande grupo: algumas mesas serão juntas duas a duas, de forma a permitir que os alunos se possam reunir 
em grupo; na parte da frente da sala existirá uma fila de mesas para permitir criar um ambiente mais apto ao trabalho 
individual e igualmente à disposição dos alunos em fila para observação para a zona dos quadros branco e interativo da sala. 
 
Recursos materiais: 7 cartazes com imagens alusivas a animais vertebrados e invertebrados, separadas em dois conjuntos 
distintos; 7 chaves dicotómicas em ponto pequeno; imagens de animais numeradas; 1 chave dicotómica em ponto grande; 
computadores com acesso à internet; quadro branco; canetas para quadro branco; revistas; jornais; livros; enciclopédias. 

 

 

 

 

Sessão nº 2 
Os seres vivos do reino animal II 

 
 

Duração da sessão: 
1h30min 

Disciplinas de enfoque: 
Estudo do Meio, 

Português e Artes 
Visuais 

Aprendizagens Atividades/estratégias 
Conhecimentos: 
- Reconhecer as diferentes formas e 
meios de deslocação dos animais; 
- Redigir com utilização correta das 
formas de representação escrita (grafia, 
pontuação e translineação, configuração 
gráfica e sinais auxiliares da escrita);  
- Utilizar diferentes técnicas de 
expressão plástica (pintura, recorte, 
colagem, etc.). 
 
Capacidades: 
- Classificar os animais de acordo com os 
seus hábitos alimentares; 
- Distribuir tarefas; 
 
- Trabalhar em grupo; 
 
- Apresentar resultados oralmente.  
 

  Para dar início à sessão, os alunos deverão reunir-se de acordo com os grupos 
feitos para a pesquisa do animal que lhes foi proposta. Assim, começarão por 
partilhar as informações que conseguiram obter com o resto do grupo e discuti-
las. Durante este momento, irei circular pelos grupos de modo a garantir que 
todos cumpriram a sua parte, que informações conseguiram recolher e atribuir o 
meu feedback/feedforward quando necessário.  
  Após esta fase inicial, será perguntado aos alunos o que poderemos fazer com 
aquela informação. Os alunos serão induzidos no sentido de compreenderem 
que as informações por eles recolhidas, devem ser organizadas e sistematizadas, 
facilitando a sua leitura e compreensão. Assim, irei de seguida apresentar à 
turma uma proposta de organização da informação (anexo 4). Os tópicos 
apresentados nesta proposta estão dependentes do que ficou decidido em 
turma na sessão anterior como tópicos de pesquisa. Com isto, cada grupo deve 
organizar toda a sua informação de acordo com o modelo proposto. Este será 
projetado para que toda a turma possa ver e se guiar ao longo da elaboração do 
trabalho. Um exemplar em papel irá circular pela sala. Durante este tempo de 
trabalho em grupo, irei andar a circular pela sala, de forma a monitorizar o 
trabalho dos alunos e a esclarecer eventuais dúvidas. 
  Cada grupo terá liberdade para escolher a forma como irá “decorar” o seu texto 
explicativo/expositivo e o suporte em que irá apresentar o seu trabalho final à 
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Atitudes e valores: 
- Respeitar a opinião dos outros. 
 

turma (suporte digital, cartolina, papel Eva, folha branca, etc.). Após terminarem 
este trabalho, os cartões de apresentação dos animais serão por mim 
plastificados e será um recurso que ficará presente na sala, para que os alunos o 
possam consultar sempre que desejarem e eventualmente acrescentarem novas 
informações que descubram. 
  No final, cada grupo terá cerca de três minutos para apresentar o seu trabalho 
à turma e responder a eventuais questões e curiosidades dos colegas.  

Organização da sala de aula: as mesas estarão dispostas duas a duas, de forma a permitir que os alunos se possam reunir em 
grupo; na parte da frente da sala existirá uma fila de mesas para permitir criar um ambiente mais apto ao trabalho individual 
e igualmente à disposição dos alunos em fila para observação para a zona dos quadros branco e interativo da sala. 
 
Recursos materiais: cadernos diários dos alunos; quadro branco; canetas para quadro branco; lápis de grafite; lápis de cor; 
marcadores; cola; tesouras; cartolinas; papel Eva; computador; projetor; imagens impressas dos animais que cada grupo 
escolheu. 

 

Sessão nº 3 
O texto informativo: exploração da estrutura da notícia 

Duração da sessão:  
1h 

 
Disciplina de enfoque: 

Português 
 

Aprendizagens Atividades/estratégias 
Conhecimentos: 
- Reconhecer a finalidade de uma 
notícia; 
- Compreender que cada parte da 
notícia fornece um conjunto específico 
de informações; 
- Reconhecer a notícia como um tipo de 
texto informativo. 
Capacidades: 
- Ler textos com características 
narrativas e descritivas, associados a 
diferentes finalidades; 
 
- Identificar as diferentes partes de uma 
notícia; 
 
- Interpretar diferentes tipos de texto 
(notícia); 
 
 
 

  Aproveitando a temática trabalhada esta semana a Estudo do Meio, serão 
disponibilizadas aos alunos diversos exemplos de notícias sobre animais em 
diversos formatos e de diversas fontes: em formato digital e em papel; retiradas 
da internet, de jornais, revistas, entre outros (anexo 5). Várias cópias impressas 
de cada uma estarão disponíveis na sala na caixa destinada ao português, assim 
como estarão disponíveis alguns computadores com as diversas notícias em 
formato digital abertas. 
  Assim, primeiramente os alunos deverão proceder à leitura de algumas das 
notícias disponibilizadas. Depois de lerem alguns exemplares, ser-lhes-á pedido 
que comparem os diferentes textos que leram e que realcem eventuais 
semelhanças que possam encontrar entre eles. Através da exploração dos 
diversos textos, os alunos serão guiados a concluir que os diferentes exemplares 
que têm à sua frente retratam todos o mesmo tipo de texto, a notícia. 
Reconhecido o tipo de texto que têm à sua frente, será perguntado aos alunos: 
que características apresenta este tipo de texto? O que o distingue dos outros 
tipos de texto? De forma a guiar os alunos nesta mesma exploração da notícia, 
ser-lhes-á atribuída uma lista de questões-guia (anexo 6). Assim, através da 
análise da estrutura da notícia, os alunos serão orientados no sentido de 
perceberem que a notícia se divide em três partes essenciais: o título, a abertura 
da notícia e o corpo da notícia, identificando cada uma das partes nos diversos 
exemplares que leram, e que cada uma delas apresenta informações específicas 
e tem uma finalidade distinta. 
  Para que possam compreender de melhor forma que tipo de informações nos 
disponibiliza cada uma das partes do texto, será dado aos alunos um conjunto de 
cartões (anexo 7) com as diferentes questões a que uma notícia deve responder. 
Assim, lendo parte a parte da estrutura da notícia, devem associar as 
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informações que cada uma nos fornece, com as questões a que responde. Desta 
forma, poderão criar um esquema que os ajude a sistematizar a informação e a 
compreender que o título da notícia nos indica o assunto principal, que a 
abertura da notícia apresenta informações relativamente a quem, o quê, quando 
e onde e que no corpo da notícia se encontram informações relativamente ao 
porquê e como. Devem indicar excertos das notícias que indiquem as 
informações que respondem às diversas questões. Durante toda a exploração, os 
alunos poderão discutir com os seus colegas, trocando impressões, e usar os 
recursos existentes (manuais, livros, computador, etc.) na sala para fazer 
pesquisas de informação, assim como pedir o meu auxílio.   
  Por fim, depois de terem reconhecido as principais características da notícia, os 
alunos serão questionados sobre qual a finalidade deste tipo de texto. Para que 
serve este tipo de texto? Qual será a sua funcionalidade? Os alunos devem ser 
orientados no sentido de perceber que a notícia tem como principal objetivo 
informar o leitor, por isso se trata de um texto informativo.  

Organização da sala de aula: dependendo da preferência dos alunos relativamente ao modo de trabalho, a sala apresentará 
uma área com mesas unidas duas a duas, de modo a facilitar o trabalho em grupo, e mesas alinhadas para os alunos que 
prefiram trabalhar individualmente. 
 
Recursos materiais: recortes de notícias de jornais e revistas; computadores com acesso à internet; manuais escolares; 
cadernos pautados dos alunos; material de escrita; lista de objetivos da atividade; conjunto de cartões plastificados com as 
questões de uma notícia. 

 

 

Sessão nº 4 
A notícia 

Duração da sessão: 
1h20min 

 
Disciplina de enfoque: 

Português 
 

Aprendizagens Atividades/estratégias 

Conhecimentos: 
 - Reconhecer as características de uma 
notícia. 
 
Capacidades: 
- Planificar; 
 
- Redigir uma notícia respeitando a 
estrutura deste tipo de texto; 
 
- Redigir com utilização correta das 
formas de representação escrita (grafia, 
pontuação e translineação, configuração 
gráfica e sinais auxiliares da escrita); 
 
- Avaliar os próprios textos com 
consequente aperfeiçoamento. 
 

  Após terem descoberto e analisado as principais características da notícia, será 
lançado um desafio aos alunos, que escrevam uma notícia. As únicas condições 
da tarefa que serão apresentadas aos alunos são as seguintes: a notícia deve ser 
sobre um animal; e devem respeitar as características deste tipo de texto que 
exploraram anteriormente.  
  Antes de iniciarem a tarefa, será recordado com os alunos as quatro etapas que 
devem seguir para a produção de um texto. Assim, estes serão orientados no 
sentido de recordar que devem primeiramente realizar a planificação do texto, 
passando depois para a sua redação, prosseguindo-se a releitura/avaliação e, 
por fim, a sua reescrita/correção. 
  Para guiar a sua ação, será disponibilizado aos alunos uma ficha de planificação 
do seu texto (anexo 8), para que possam primeiramente elaborar o seu 
plano/rascunho, ajudando-os a organizar as suas ideias. Depois, devem passar à 
escrita da notícia propriamente dita. Quando terminem a escrita, deverão 
proceder à releitura do seu texto e efetuar possíveis alterações de melhoria que 
possam identificar.  
  Após estas três fases, os alunos deverão procurar-me para que possa proceder 
à leitura e correção dos seus textos. No próprio momento irei retribuir-lhes o 
meu feedback e propostas de melhoria. Será sugerido aos alunos que registem 
os comentários, caso considerem importante, para que possam depois melhorar 
o seu texto tendo em conta o feedback recebido. Após a melhoria do texto por 
parte dos alunos, será feito uma nova avaliação dos trabalhos. 
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  Os alunos terão à sua disposição dicionários, os manuais e o computador com 
acesso à internet para a procura de eventuais informações que necessitem 
durante a realização do trabalho.  
 

Organização da sala de aula: dependendo da preferência dos alunos relativamente ao modo de trabalho, a sala apresentará 
uma área com mesas unidas duas a duas, de modo a facilitar o trabalho em grupo, e mesas alinhadas para os alunos que 
prefiram trabalhar individualmente. 
 
Recursos materiais: ficha de planificação da notícia; cadernos pautados dos alunos; lápis de grafite; caneta; borracha. 

 

 

Sessão nº 5 
As unidades e instrumentos de medida de comprimento 

convencionais e não convencionais 

Duração da sessão: 
1h15min 

 
Disciplina de enfoque: 

Matemática 
 

Aprendizagens Atividades/estratégias 

Conhecimentos: 
 - Reconhecer a existência de 
diferentes instrumentos de 
medida; 
 
- Compreender as limitações 
das unidades de medida não 
convencionais; 
 
- Compreender que a 
quantidade de vezes que uma 
unidade de medida “cabe” num 
objeto é tanto maior quanto 
menor for o comprimento da 
unidade de medida utilizada, e 
vice-versa. 
 
Capacidades: 
- Medir comprimentos 
utilizando unidades de medida 
convencionais e não 
convencionais; 
 
- Fazer previsões/estimativas de 
medidas de comprimento; 
 
- Comparar; 
 
- Elaborar conclusões. 
 
Atitudes e valores: 
 
- Revelar coerência entre os 
dados obtidos e as conclusões 
apresentadas. 

  Nesta sessão os alunos começarão por explorar as unidades de medida de comprimento 
não convencionais. Para isso, ser-lhes-á disponibilizado um cartaz (anexo 9) que introduz 
uma questão-problema. Através da exploração deste problema, os alunos serão 
orientados a fazer a medição da sua mesa da sala utilizando como unidade de medida o 
palmo da sua mão. Após terem medido e registado o resultado obtido, são guiados no 
sentido de pedir aos colegas que façam a mesma medição, usando as suas mãos, e a 
comparar os resultados. Obtiveram todos o mesmo resultado? Porquê?  
  Para que possam explorar mais esta situação, os alunos são desafiados a fazer novas 
medições, escolhendo diferentes objetos da sala e distintas unidades de medida. Para 
este exercício, deverão registar: as suas estimativas face ao comprimento de cada objeto, 
dependendo da unidade de medida; as unidades de medida que escolheram; os objetos 
que irão medir; e os resultados que obtiveram. Uma proposta de registo/organização da 
informação é apresentada aos alunos (anexo 10). Nesta proposta constam dois 
objetos/medições e três unidades de medida obrigatórias para todos os alunos, para que 
possam posteriormente comparar os resultados obtidos com os dos seus colegas. 
  Após terem terminado a fase exploratória, é hora de analisarem os seus resultados. O 
que podem concluir com os registos feitos? Os vossos resultados diferem dos vossos 
colegas? Obtiveram diferentes resultados de comprimento para um mesmo objeto? 
Porquê? Ao longo da atividade os alunos serão orientados no sentido de compararem as 
unidades de medida utilizadas entre si e, através da sua aplicação e análise dos 
resultados, concluírem que o resultado de comprimento do objeto que obtêm depende 
do comprimento da unidade de medida que utilizam. Assim como que a quantidade de 
vezes que uma unidade de medida “cabe” num objeto é tanto maior quanto menor for o 
comprimento da unidade de medida utilizada, e vice-versa. 
  A partir destas conclusões, os alunos serão levados a refletir sobre quais são, assim, as 
limitações das unidades de medida que utilizaram, sendo apresentadas como unidades 
de medida não convencionais. Por terem concluído que o resultado obtido depende do 
comprimento da unidade de medida escolhido, as medições podem variar de pessoa para 
pessoa. Consegues agora perceber o que aconteceu à Joaquina? Porque é que o 
comprimento da fita que ela comprou é maior do que o comprimento da mesa? 
  Aproveitando as conclusões retiradas sobre as unidades de medida não convencionais, 
efetua-se agora a ligação para as unidades de medida convencionais. Para isso, os alunos 
serão questionados sobre que instrumentos de medida é que conhecem, para além 
daquelas que já exploramos na sessão. Um conjunto de exemplares de instrumentos de 
medida serão disponibilizados (metro extensível, fita métrica, réguas graduadas e metro 
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 articulado) para que os alunos os possam explorar. Tendo em conta as conclusões que 
tiraste anteriormente sobre as unidades de medida não convencionais, porque é que 
achas que o ser humano inventou estes instrumentos?  O que distingue as unidades de 
medida assinaladas nestes instrumentos das unidades de medida utilizadas 
anteriormente? Para que possam responder mais facilmente a estas questões, será 
pedido aos alunos que façam novas medições dos objetos anteriormente selecionados, 
mas agora utilizando os diferentes instrumentos de medida disponibilizados. Tal como 
fizeram anteriormente e utilizando de novo a proposta de organização dos dados (anexo 
10), devem registar as suas estimativas e todos os campos de informação presentes.  
  Quando terminem as medições, os alunos serão de novo guiados a responder a um 
conjunto de questões e a analisar os resultados obtidos: O que podem concluir com os 
registos feitos? Os vossos resultados diferem dos vossos colegas? Obtiveram diferentes 
resultados de comprimento para um mesmo objeto? Porquê? Através da comparação 
dos resultados e dos instrumentos de medida utilizados, os alunos serão orientados a 
concluir que, independentemente das unidades de medida utilizadas, assim como dos 
instrumentos de medida utilizados, o comprimento dos objetos é sempre o mesmo. Ao 
contrário das unidades de medida não convencionais, todos os alunos da turma 
obtiveram os mesmos resultados porque se tratam de unidades de medida padronizadas 
e que não dependem do sujeito que as utiliza, sendo, por isso, mais rigorosas. 

Organização da sala de aula: dependendo da preferência dos alunos relativamente ao modo de trabalho, a sala apresentará 
uma área com mesas unidas duas a duas, de modo a facilitar o trabalho em grupo, e mesas alinhadas para os alunos que 
prefiram trabalhar individualmente. 
 
Recursos materiais: cartaz com questão-problema; cadernos diários; lápis; borracha; computador; projetor; metro extensível, 
fita métrica; réguas graduadas; metro articulado. 

 

 

Sessão nº 6 
As unidades de medida de comprimento: os submúltiplos do metro 

Duração da sessão: 
1h30min 

 
Disciplina de enfoque: 

Matemática 
 

Aprendizagens Atividades/estratégias 

Conhecimentos: 
 - Reconhecer o metro como a unidade 
principal das medidas de comprimento; 
 
- Compreender que para realizarmos 
cálculos com comprimentos, estes têm 
de estar representados na mesma 
unidade de medida. 
 
Capacidades: 
- Medir comprimentos utilizando 
unidades de medida convencionais; 
 
- Relacionar as unidades de medida do 
sistema internacional entre si (m, dm, 
cm e mm);  
 
- Realizar conversões entre unidades de 
medida de comprimento; 

  Para dar início a esta sessão, os alunos serão questionados sobre que 
unidade(s) de medida conhecem e que por norma usamos no nosso dia a dia. 
Será pedido que recordem os instrumentos de medida que utilizaram 
anteriormente e o nome que lhes é atribuído: metro articulado, metro 
extensível, fita métrica… O que têm em comum todos estes nomes? Que parte 
do nome lhes é comum? Porque será? Através da exploração das palavras e da 
sua origem etimológica, os alunos serão guiados de modo a perceberem que os 
seus nomes se devem ao facto de o “metro”, que originalmente significa 
medida, representa a unidade principal das medidas de comprimento.  
  Que objetos da sala de aula podemos medir usando o metro como unidade de 
medida? Porquê? Os alunos são desafiados a dar exemplos de objetos ou de 
medições que podemos fazer, podendo experimentar. Para tornar mais fácil as 
suas suposições, os alunos terão à sua disposição um metro não graduado feito 
de cartão, para terem a perceção do comprimento “real” de um metro. 
  Esta exploração será orientada no sentido de que os alunos percebam que há 
determinados objetos que, pelas suas dimensões inferiores, se tornam mais 
difíceis ou impossíveis de medir utilizando o metro como unidade de medida. 
Para isso, quando necessário, introduzirei questões como: e uma folha, podemos 
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- Observar. 
 
 
Atitudes e valores: 
 
- Revelar rigor e precisão nas medições 
realizadas e unidades de medida 
utilizadas. 
 

medir utilizando o metro como unidade de medida? Porquê? E um lápis? E o 
comprimento dos nossos dedos?     
  Para dar continuidade a esta exploração, será dado aos alunos uma cartolina 
quadrada (anexo 11) com três quadrados desenhados e de dimensões distintas 
(10cmx10cm; 7cmx7cm e 7mmx7mm) e é-lhes pedido que façam a medição do 
quadrado com maiores dimensões utilizando o metro de cartão não graduado. 
Conseguem fazer a sua mediação? Porquê? Após algumas tentativas, pede-se 
agora aos alunos que voltem a fazer a sua medição, mas desta vez utilizando 
uma tira de cartão com 1 dm de comprimento não graduada, mas corretamente 
legendada (1dm). E agora? Conseguiram fazer a sua medição? Qual o resultado 
obtido? Observa bem a tira de cartão que te foi atribuída, qual a diferença 
relativamente à primeira? Os alunos serão levados a observaram não só a 
diferença de comprimento entre as duas tiras de cartão, mas também o que 
nelas está escrito: numa têm “1m” e noutra têm “1dm”. O que será que quer 
dizer 1 dm? Alguém sabe? É uma outra unidade de medida convencional, o 
decímetro. Qual a relação de grandeza entre o metro e o decímetro? Através da 
utilização de várias tiras de cartão de 1dm e da comparação destas com a tira de 
cartão de um metro, os alunos serão induzidos a concluir que 10dm equivalem a 
1m, logo, 1 dm corresponde à décima parte do metro.  
  Posteriormente, os alunos serão desafiados a medir o 2º quadrado de maiores 
dimensões (cor amarela) presente na cartolina que receberam, utilizando a tira 
de cartão de 1dm. Conseguem medir exatamente o comprimento dos lados do 
quadrado? Porquê? É-lhes pedido que façam uma nova medição, mas agora 
utilizando uma tira de cartão de 1cm que lhes é disponibilizada. E agora? 
Consegues saber a medida exata do comprimento do lado do quadrado? 
Porquê? Os alunos serão guiados no sentido de irem acrescentando tiras de 
cartão de 1cm e a perceber quantas precisam para saber o comprimento dos 
lados do quadrado. Quantas tiras precisaste? Então, qual é o comprimento do 
lado do quadrado? Esta exploração deve induzir os alunos a compreenderem 
que, se cada tira de cartão equivale a 1cm e precisaram de sete para cobrir todo 
o comprimento do lado do quadrado, o seu comprimento é de 7cm. Observa 
agora as três tiras de cartão que tens. Quais as diferenças entre elas? Mais uma 
vez os alunos devem atentar não só nos diferentes comprimentos das tiras, mas 
naquilo que têm escrito. O que significará 1cm? Alguém sabe? É uma nova 
unidade de medida, o centímetro. Qual a relação de grandeza desta unidade de 
medida com as anteriormente por ti exploradas? Quantas tiras de 1cm precisas 
para obter uma tira de 1dm? E para obter uma tira de 1m? Através da 
experimentação, os alunos serão levados a concluir que 10cm equivalem a 1dm 
e que 100cm equivalem a 1m. Logo, 1cm é a décima parte do decímetro e a 
milésima parte do metro.  
  Os mesmos procedimentos e estratégias serão utilizados para que os alunos 
explorem a unidade de medida “mm”. Para isso serão desafiados a medir o 
comprimento dos lados do quadrado mais pequeno desenhado na cartolina e 
terão como recursos tiras de cartão não graduadas de 1cm e 1mm. No final da 
exploração, serão igualmente orientados a concluir as relações de grandeza 
entre estas diferentes unidades de medida. 
  No final, para que os alunos possam sistematizar a relação de grandeza entre 
todas as unidades de medida que estudaram, serão desafiados a construir e 
observar com atenção o metro articulado que vem no seu manual de 
matemática. Durante a sua construção, serão orientados no sentido de observar 
com atenção os diversos “tracinhos” que constam no metro articulado, 
correspondentes à graduação da régua. O que será que significam? Têm todos o 
mesmo tamanho? Porquê? Quantos tracinhos conseguem contar de cada 
tamanho em cada parte do metro articulado? Assim, os alunos serão levados a 
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concluir que do maior para o menor, os “tracinhos” presentes na régua 
correspondem à divisão da mesma em cm, dm e mm e que o total de tracinhos 
de cada tamanho corresponde à sua equivalência relativamente a um metro. 
Para poderem sintetizar a informação, ser-lhe-á proposto o preenchimento de 
um conjunto de frases que lhes será atribuído (anexo 12). 
  No final, será explicado aos alunos que as unidades de medida que ficaram a 
conhecer se designam de submúltiplos do metro, uma vez que são unidades de 
medida inferiores a este. 
  Compreendidas as relações existentes entre as diferentes unidades de medida, 
será disponibilizado aos alunos um cartaz que introduz uma mesma questão-
problema (anexo 13). Através da leitura dos textos presentes nos balões de fala 
do cartaz, os alunos são guiados a perceber que para efetuarem cálculos com 
medições, estas devem estar na mesma unidade de medida. Para isso, quando 
nos apresentam comprimentos em unidades de medida distintos, devemos 
primeiramente converter todos os comprimentos à mesma unidade. São depois 
desafiados a resolver duas questões que põem à prova os seus conhecimentos 
sobre estes conteúdos. 
 

Organização da sala de aula: dependendo da preferência dos alunos relativamente ao modo de trabalho, a sala apresentará 
uma área com mesas unidas duas a duas, de modo a facilitar o trabalho em grupo, e mesas alinhadas para os alunos que 
prefiram trabalhar individualmente. 
 
Recursos materiais: tiras de cartão de um metro não graduadas; tiras de cartão de um decímetro não graduadas; tiras de 
cartão de um centímetro não graduadas; tiras de cartão de um milímetro não graduadas; folha branca A4; cadernos diários; 
lápis; borracha; molde do metro articulado; attaches; cartaz com situação-problema. 
  

 

 

Sessão nº 7 
As unidades de medida de comprimento: os múltiplos do metro 

Duração da sessão: 
1h30min 

 
Disciplina de enfoque: 

Matemática 
 

Aprendizagens Atividades/estratégias 

Conhecimentos: 
 - Reconhecer o metro 
como a unidade principal 
das medidas de 
comprimento; 
 
- Compreender que para 
realizarmos cálculos com 
comprimentos, estes têm 
de estar representados na 
mesma unidade de medida. 
 
Capacidades: 
- Medir comprimentos 
utilizando unidades de 
medida convencionais; 
 
- Relacionar as unidades de 
medida do sistema 

  As estratégias utilizadas na sessão anterior, serão as mesmas aplicadas para esta sessão, 
desta vez para trabalhar os múltiplos do metro (dam, hm e km).   
  Para isso, tal como na aula anterior, os alunos vão ser desafiados a realizar várias medições. 
Para esta atividade pretende-se que os alunos façam uma exploração em conjunto com os 
colegas da turma.  
  Assim, os alunos irão primeiramente recordar a sessão anterior e o que aprenderam. De 
seguida, ser-lhes-á lançado um desafio: será que conseguem medir o comprimento do 
recreio da escola utilizando o metro articulado que construíram? Deve ser dado tempo para 
que os alunos possam pensar, discutir e explorar no próprio local. Consoante o 
desenvolvimento, os alunos poderão precisar de mais ou menos apoio e orientação. Caso 
seja necessário, serão orientados a usar os metros de vários alunos da turma: se os 
juntarmos todos será que conseguimos descobrir o comprimento do recreio? Será dado 
tempo para que os alunos possam testar. Haverá alguma unidade de medida maior que o 
metro e que seja mais adequada à medição deste comprimento? Qual será?  
  Para ajudar à sua exploração será disponibilizado aos alunos um decâmetro articulado 
construído em cartão e devidamente legendado (1dam). Será apresentado como tal: esta 
unidade de medida é um decâmetro. Que relação terá relativamente ao metro? O metro será 
que parte do decâmetro? Com os seus metros, os alunos serão orientados a comparar o 
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internacional entre si (km, 
hm, dam, m, dm, cm e mm); 
 
- Realizar conversões entre 
unidades de medida. 
 
- Comparar; 
 
 
 
Atitudes e valores: 
 
- Rigor e precisão. 
 

comprimento de ambas as unidades de medida e a chegar à conclusão de que um decâmetro 
equivale a 10m, logo o metro corresponde à décima parte do decâmetro.  
  Agora será lançada outra questão aos alunos: imaginem que agora queremos medir a 
distância da nossa escola a vossa casa. Será que podemos continuar a usar o decâmetro? Ou 
haverá outras unidades de medida ainda maiores que este? Para isso, será disponibilizado 
aos alunos um cartaz introdutório de uma situação-problema (anexo 14). Esta levará a que os 
alunos recordem e reflitam sobre a relação de grandeza existente entre todas as unidades de 
medida que conhecem até agora e, partindo da proporção dessa relação, sendo igual entre 
unidades de medida, serão orientados no sentido de perceber que o hm equivale a 10 vezes 
o dam e que o km equivale a 10 vezes o hm.  
  No final da sessão, os alunos são desafiados a sintetizar e testar os seus conhecimentos. 
Para isso, serão disponibilizados dois quizzes distintos, com graus de dificuldade 
complexidade crescentes. O primeiro 
(https://quizizz.com/join/game/U2FsdGVkX19EzJ6KO41DxVYThstpfUelxgJh7w 
1rr42JF%252BhI3kqhsUAyn1RxoIiaK7s9IZJdzLnU8mROOgcg6A%253D%253D?gameType=solo) 
 contém perguntas referentes a unidades de medida convencionais e não convencionais, a 
instrumentos de medida e à relação de grandeza entre as unidades de medida convencionais. 
O segundo  
(https://quizizz.com/join/game/U2FsdGVkX188uzWjnIvAGgplJdzrHcrDpsZT8AfIYR1Q6J%25 
2FK7k%252FSUpsgxAUQOglc9KhAD3OQ2VHpMeyBp80QPg%253D%253D?gameType=solo) 
apresenta questões relacionadas com a conversão de unidades de medida de comprimento, 
cálculos com comprimentos e situações-problema que englobam unidades de medida de 
comprimento. 
  A pontuação de cada aluno em cada um dos quizzes servirá como instrumento de 
monitorização e avaliação das suas aprendizagens.  
 

Organização da sala de aula: dependendo da preferência dos alunos relativamente ao modo de trabalho, a sala apresentará 
uma área com mesas unidas duas a duas, de modo a facilitar o trabalho em grupo, e mesas alinhadas para os alunos que 
prefiram trabalhar individualmente. 
Recursos materiais: computadores com acesso à internet; links para quizzes; cartaz com questão-problema; tira com 1dam 
de comprimento em cartão; metros articulados; lápis; borracha; cadernos quadriculados. 

 

  

https://quizizz.com/join/game/U2FsdGVkX19EzJ6KO41DxVYThstpfUelxgJh7w1rr42JF%252BhI3kqhsUAyn1RxoIiaK7s9IZJdzLnU8mROOgcg6A%253D%253D?gameType=solo
https://quizizz.com/join/game/U2FsdGVkX19EzJ6KO41DxVYThstpfUelxgJh7w1rr42JF%252BhI3kqhsUAyn1RxoIiaK7s9IZJdzLnU8mROOgcg6A%253D%253D?gameType=solo
https://quizizz.com/join/game/U2FsdGVkX188uzWjnIvAGgplJdzrHcrDpsZT8AfIYR1Q6J%25
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Planificação 2ª semana intervenção 

 

Sessão nº 8 
Os animais Migratórios 

Duração da sessão: 
1h20min 

 
Disciplina de enfoque: 

Estudo do Meio 
 

Aprendizagens Atividades/estratégias 

Conhecimentos: 
- Compreender o que define um 
animal migratório; 
- Reconhecer as principais causas da 
migração; 
- Reconhecer as principais épocas e 
destinos da migração. 
Capacidades: 
- Identificar exemplos de animais 
migratórios; 
 
- Trabalhar em grupo; 
 
- Negociar tarefas; 
 
- Discutir pontos de vista; 
 
- Transmitir informação.  
 
 
Atitudes e valores: 
 
- Demonstrar cooperação. 
 

  Nesta sessão será aplicado o método Jigsaw. Dado que é a primeira vez que os 
alunos irão trabalhar desta forma, a sessão terá início com a introdução deste 
método aos alunos, explicando-lhes em que consiste. Assim, primeiramente, 
devem ter conhecimento do assunto que será trabalhado nesta sessão: os animais 
migratórios. De seguida, os alunos devem organizar-se em grupos de cinco 
elementos e eleger o líder de cada grupo. Os grupos devem ser o mais 
heterogéneos possível, em termos de género, capacidades de trabalho, 
habilidades, etc. O assunto da sessão, animais migratórios, foi dividido em 5 
tópicos distintos: definição de animais migratórios; causas e tipos de migração; 
épocas do ano em que os animais migram; para onde se dirigem os animais 
migratórios; e, por último; exemplos concretos de animais migratórios. Assim, 
cada elemento do grupo deve ficar responsável pelo estudo de um dos tópicos. A 
distribuição dos tópicos pelos elementos do grupo deve ser negociada entre estes, 
assim como quem ficará com o papel de líder do grupo. Após terem tomado estas 
decisões, cada aluno de cada grupo fica responsável por pesquisar, estudar e 
informar-se sobre o tópico que lhe foi atribuído. Para isso, os alunos poderão 
utilizar os diversos recursos presentes na sala e na escola, desde os computadores 
com acesso à internet, os seus manuais de estudo do meio, os livros da biblioteca 
da sala ou da biblioteca da escola, enciclopédias, revistas, jornais, entre outros. 
Deverá ser dado tempo para que o aluno possa ler e reler os recursos 
disponibilizados, até que se sinta familiarizado com o tópico que está a estudar. 
Não há necessidade de memorização da informação.  
  Após terem analisado e estudado o seu tópico, é hora de se formarem os grupos 
de especialização, isto é, são os grupos formados pelos elementos dos diferentes 
grupos que ficaram responsáveis pelo estudo do mesmo tópico. Neste período de 
reunião, os alunos devem partilhar/discutir aquilo que estiveram a analisar, o que 
aprenderam e prepararem a apresentação do seu tópico para os restantes 
elementos do seu grupo (jigsaw/original). Assim, após terem terminando, os 
diferentes alunos regressam aos seus grupos e é hora de cada um deles 
apresentar o seu tópico. Os alunos têm liberdade para escolherem o suporte e as 
estratégias que utilizarão para realizar a apresentação. Os restantes elementos do 
grupo devem ser encorajados a fazer questões para clarificar os conteúdos.  
  Durante todos o processo, e principalmente na fase em que os elementos do 
grupo voltaram a reunir e estão a apresentar os seus tópicos aos seus colegas, irei 
circular pela sala para observar e analisar o trabalho de cada um. As pesquisas e 
reflexões dos alunos devem ser guiadas no sentido de compreenderem e 
desenvolverem as aprendizagens esperadas para cada um dos tópicos. Por outro 
lado, os líderes de cada grupo devem ser estimulados a intervir e resolver 
eventuais conflitos que possam surgir no grupo.  
  No final da aula, será realizado um pequeno quizz (anexo 15) com questões 
relativas aos diversos tópicos, através da app Plickers, para testar as 
aprendizagens desenvolvidas pelos alunos. Foi escolhida esta aplicação por 
permitir identificar em tempo real os alunos que acertaram/erraram as perguntas 
e por não ser necessária a posse de um dispositivo eletrónico por aluno, recurso 
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que não se dispõe na sala. Esta funcionará também como recompensa para os 
alunos e para mostrar que devem realmente cooperar uns com os outros, porque 
a aprendizagem de todos os tópicos importa.  

Organização da sala de aula: as mesas devem estar distribuídas em cinco áreas separadas entre si, de forma a facilitar o 
trabalho de grupo. 
 
Recursos materiais: computador com acesso à internet; projetor; cartões plickers; caderno diário; material de escrita; livros 
da biblioteca; enciclopédias; revistas; jornais… 

 
 

Sessão nº 9 
Os animais em vias de extinção 

Duração da sessão: 
1h30min 

 
Disciplina de enfoque: 

Estudo do Meio 
 

Aprendizagens Atividades/estratégias 

Conhecimentos: 
- Compreender o significado da 
expressão “em vias de extinção”; 
- Reconhecer as principais causas de 
extinção dos animais; 
- Reconhecer medidas e ações do ser 
humano para preservação das espécies; 
Capacidades: 
- Relacionar os seres vivos em vias de 
extinção com a importância da 
preservação da Natureza; 
 
- Identificar espécies em vias de extinção 
no Mundo, em Portugal e na sua região; 
 
- Trabalhar em grupo; 
 
- Negociar a distribuição de tarefas; 
 
- Discutir pontos de vista; 
 
- Transmitir informação; 
 
- Interpretar diferentes tipos de texto; 
 
- Selecionar informação. 
 
 
Atitudes e valores: 
 
- Demonstrar cooperação; 
 
- Revelar entreajuda. 
 

  Tal como na sessão anterior, será aplicado o método jigsaw. Uma vez que os 
alunos já estão familiarizados com este tipo de trabalho, não é necessário voltar 
a explicar-lhes o seu funcionamento.  
  Assim, no início da sessão devem recordar do tópico a trabalhar, animais em 
vias de extinção e ser-lhes-ão apresentados os diversos tópicos nos quais o 
assunto foi dividido: o que é/significa a expressão “animais em vias de extinção” 
e que critérios são usados para a sua classificação; quais as principais causas da 
extinção dos animais; identificação de espécies em vias de extinção no mundo, 
em Portugal e na região onde vivem; que ações desenvolve ou pode desenvolver 
o ser humano para travar ou diminuir a tendência de extinção dos animais; e 
qual a relação existente entre a necessidade de preservação da natureza e a 
extinção dos animais. Foi selecionado um conjunto de recursos que os alunos 
poderão utilizar para fazer a sua pesquisa (anexo 16). Complementarmente a 
estes, os alunos terão à sua disposição todos os recursos existentes na escola.  
  Ao longo de todo o processo, irei orientar as pesquisas dos alunos no sentido 
de desenvolverem as aprendizagens esperadas para cada tópico. Através da 
pesquisa e leitura dos diversos recursos disponíveis, serão guiados a 
compreender que um animal em vias de extinção, dependendo da categoria em 
que esteja classificado, apresenta maior ou menor probabilidade de extinção, 
sendo que não existe um consenso relativamente aos critérios utilizados para a 
sua classificação. Que as causas da extinção podem ser resultado de fenómenos 
naturais ou da ação do homem. Que o ser humano pode e tem vindo a 
desenvolver um conjunto de ações e medidas que visam a 
diminuição/prevenção da extinção dos animais, exemplificando medidas 
concretas. Para além disso, é de destacar que a extinção dos animais é um 
fenómeno que nos alerta para a necessidade de preservação da natureza, pela 
perda de biodiversidade que representa. 
  No final, serão testados os conhecimentos e as aprendizagens feitas ao longo 
da sessão através de uma adaptação do método “Teams-Games-Tournaments”. 
Para isso, desenvolvi um conjunto de questões (anexo 17) sobre o assunto da 
sessão, que irão ser projetadas utilizando a aplicação do plickers. A cada grupo 
formado para o jigsaw, será atribuído um cartão do plickers. À medida que a 
perguntas forem surgindo, o grupo deve decidir no momento que elemento da 
equipa irá responder à pergunta, sabendo que: o elemento que ficou 
responsável por estudar o tópico a que se refere a questão não poderá 
responder; o elemento que decidirem que irá responder à questão não pode ter 
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ajuda e que todos os elementos do grupo devem participar. A cada resposta 
correta, o grupo recebe 1 ponto. No final, o grupo com maior número de pontos 
ganha o jogo, recebendo como recompensa uma semana sem tarefas na sala.  
 

Organização da sala de aula: as mesas devem estar distribuídas em cinco áreas separadas entre si, de forma a facilitar o 
trabalho de grupo. 
 
Recursos materiais: cadernos diários; material de escrita; computador com acesso à internet; projetor; cartões plickers; 
recursos para pesquisa dos alunos. 

 

Sessão nº 10 
O texto dramático 

Duração da sessão: 
1h30min 

 
Disciplina de enfoque: 

Português 
 

Aprendizagens Atividades/estratégias 

Conhecimentos: 
- Compreender textos 
dramáticos lidos; 
- Reconhecer as 
principais 
características de um 
texto dramático; 
- Reconhecer o diálogo 
como uma parte 
essencial dos textos 
dramáticos; 
Capacidades: 
- Escrever um texto 
dramático seguindo 
indicações e 
cumprindo as 
características deste 
tipo de texto; 
 
- Comparar diferentes 
tipos de texto. 
 
 
 

  Para que os alunos iniciem a sessão e possam explorar o texto dramático, é-lhes proposta a 
leitura de dois exemplos deste tipo de texto (anexo 18). Estes serão disponibilizados aos alunos em 
suporte de papel. Para que possam de melhor forma descobrir as características específicas deste 
tipo de texto, é-lhes sugerido, após a leitura dos dois textos dramáticos, que recordem e procurem 
outros tipos de texto no seu manual que já tenham estudado e que comparem a estrutura de 
ambos. Encontras algumas marcas gráficas que se destaquem nos textos que leste? Existem 
algumas informações que o texto te dá e que não aparecem nos outros tipos de texto? Se sim, 
quais? Através da comparação do texto dramático e de outros tipos de texto, os alunos serão 
orientados a identificar as principais características deste tipo de texto: antes de se iniciar o texto, 
surgem informações relativas às personagens do texto e, quando se aplica, também relativamente 
aos adereços; as marcas gráficas como os travessões, e que se fazem revelar ao longo de quase 
todo o texto, permitem-nos perceber que o diálogo predomina neste tipo de texto; antes dos 
travessões surgem nomes próprios/comuns/coletivos a letras maiúsculas; e, por vezes, antes ou 
depois das falas das personagens, surgem informações dentro de parêntesis.  
  Depois de realçadas estas diferenças/características, será perguntado aos alunos porque será que 
aparecem essas informações e qual acham que será a sua finalidade. Através da leitura destas 
partes e da análise das informações que nos fornecem, os alunos serão induzidos a concluir que 
inicialmente o texto nos fornece o nome de todas as personagens que participam na história, que 
os nomes que surgem a letra maiúscula identificam a personagem da história que diz a fala e que 
as informações que surgem dentro de parêntesis nos fornecem informação útil relativamente à 
forma como as personagens devem atuar (movimentação, gestos, tom de voz, etc.). 
  Após terem analisado todas estas informações, perguntarei aos alunos se este texto e em 
específico estas informações que vimos, os fazem lembrar alguma coisa. Que tipo de texto se 
trata? Atribuindo um maior enfoque às personagens e às informações relativas à forma como 
devem atuar e aos adereços da história, os alunos serão guiados no sentido de recordarem alguma 
experiência que tenham tido no teatro, concluindo que este é um texto dramático, analisando a 
origem etimológica da palavra.   
   Compreendidas as principais características do texto dramático, é hora de lançar um desafio aos 
alunos: individualmente ou em conjunto, devem pensar numa pequena peça de teatro para 
escreverem e posteriormente representarem para a turma. Para isso, têm de ter em conta os 
seguintes aspetos: 
- a história deve ter, pelo menos, 3 personagens; 
- as personagens da história devem ser todas animais; 
- o assunto da história deve estar relacionado com “os animais migratórios” ou “os animais em 
vias de extinção”, sendo necessária a mobilização os conteúdos abordados em estudo do meio. 
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  Para isso, os alunos deverão primeiramente planificar o seu texto, tendo em conta as 
características estudadas anteriormente. Um quadro (anexo 19) ser-lhes-á entregue para os ajuda 
a definir as personagens da história e respetivas ações.  
  Após terem terminado a escrita do texto, devem recorrer ao meu feedback para possíveis 
correções e melhorias no texto.  

Organização da sala de aula: dependendo da preferência dos alunos relativamente ao modo de trabalho, a sala apresentará 
uma área com mesas unidas duas a duas, de modo a facilitar o trabalho em grupo, e mesas alinhadas para os alunos que 
prefiram trabalhar individualmente. 
 
Recursos materiais: fotocópias com textos dramáticos; computador com acesso à internet; projetor; quadro de planificação 
das personagens da história; cadernos diários; material de escrita. 
 

Sessão nº 11 
O discurso direto e indireto 

Duração da sessão: 
1h30min 

 
Disciplina de enfoque: 

Português 
 

Aprendizagens Atividades/estratégias 

Conhecimentos: 
- Compreender a 
diferença entre o 
discurso direto e 
indireto. 
Capacidades: 
- Identificar num 
texto excertos 
correspondentes ao 
discurso direto e 
indireto; 
 
- Transcrever frases 
do discurso direto 
para o discurso 
indireto; 
 
- Trabalhar em 
grupo; 
 
- Comparar. 
 
 

  Para familiarizar os alunos com o assunto da sessão de hoje, é-lhes proposta primeiramente a 
visualização de um vídeo da escola virtual: 
(https://lmsev.escolavirtual.pt/playerteacher/resource/406657/L?se=2372&seType=&coId=93223)  
introdutório do discurso direto e indireto. Será proposta aos alunos o registo nos seus cadernos, ou 
noutro suporte que considerem adequado, das informações que considerem mais revelantes do 
vídeo que irão assistir. Pode visualizá-lo as vezes que quiserem e considerem necessárias. Cada aluno 
tem autonomia para se organizar como preferir.  
  De seguida, ser-lhes-á disponibilizado um pequeno texto (anexo 20) no qual deverão identificar 
excertos que correspondem ao discurso direto e excertos que correspondem ao discurso indireto. A 
sua identificação deve ser feita recorrendo a cores diferentes. Baseando-se no vídeo que viram e na 
comparação dos excertos assinalados, devem identificar as suas principais diferenças. Através desta 
atividade os alunos serão orientados a identificar o travessão como sendo uma marca gráfica 
característica do discurso direto; que sempre que uma personagem termina a sua fala é feito 
parágrafo; que os verbos introdutórios do discurso direto surgem sempre no pretérito; e que no 
discurso indireto não são usadas exatamente as mesmas palavras, mas é feito um relato daquilo que 
foi dito. 
  Para que possam consolidar conhecimentos, recordar as principais características do discurso direto 
e avaliar as suas aprendizagens, os alunos são desafiados a completar um conjunto de atividades 
propostas pela escola virtual 
(https://lmsev.escolavirtual.pt/playerteacher/externallesson/102348/L/2367?seType=&coId=93128).  
    
  Quando terminem estas atividades, os alunos deverão pegar no texto dramático que escreveram na 
última sessão e deverão passar algumas das falas para discurso indireto, devendo depois constar na 
sua apresentação. Por isso, estas mudanças deverão ser feitas em conjunto por todos os elementos 
constituintes do grupo (nos casos em que se aplique), de modo a discutirem as suas ideias e 
chegarem a um consenso. Quando terminem esta parte, deverão vir ter comigo para que possa 
corrigir e avaliar o trabalho realizado, atribuindo o meu feedback. 
  Por último, é proposto aos alunos que comecem a preparar a apresentação da sua peça de teatro, 
tendo como base o seu texto escrito.  

Organização da sala de aula: dependendo da preferência dos alunos relativamente ao modo de trabalho, a sala apresentará 
uma área com mesas unidas duas a duas, de modo a facilitar o trabalho em grupo, e mesas alinhadas para os alunos que 
prefiram trabalhar individualmente. 
 

https://lmsev.escolavirtual.pt/playerteacher/resource/406657/L?se=2372&seType=&coId=93223
https://lmsev.escolavirtual.pt/playerteacher/externallesson/102348/L/2367?seType=&coId=93128
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Recursos materiais: computadores portáteis com acesso à internet; projetor; cadernos diários; material de escrita; manual 
de português. 

Sessão nº 12 
O texto dramático 

Duração da sessão: 
1h30min 

 
Disciplinas de enfoque: 

Português, 
Expressão Dramática, 

Expressão Plástica, 
e Estudo do Meio 

 

Aprendizagens Atividades/estratégias 

Capacidades: 
- Interpretar diferentes tipos de 
texto; 
 
- Construir personagens, em 
situações distintas e com 
diferentes finalidades; 
 
- Transformar o espaço com 
recurso a elementos 
plásticos/cenográficos e 
tecnológicos produtores de 
signos (formas, imagens, luz, 
som, etc.). 
 
Atitudes e valores: 
 
- Revelar criatividade. 
 
 

  Esta sessão será dedicada à conclusão da preparação das peças de teatro escritas pelos 
alunos. Cada grupo terá total liberdade para decidir os recursos materiais e a forma como 
irá fazer a sua apresentação. Poderão utilizar recursos digitais ou plásticos para produzir 
os cenários e as roupas, ou simplesmente encarnar as personagens. O meu papel será de 
supervisora e aconselhadora, dando ideias e incentivando à criatividade dos alunos. Estes 
poderão pesquisar ideias em livros da biblioteca, fazer pesquisa na internet, etc. O meu 
feedback será sempre no sentido construtivo e de chamar à atenção dos alunos para a 
adequação/inadequação das estratégias e recursos materiais selecionados relativamente 
à mensagem que pretendem transmitir. 
  Após todos os grupos terem terminado a sua preparação e ensaios, devem organizar-se 
entre si para decidirem a ordem pela qual irão atuar. Cada grupo terá no máximo cinco 
minutos para a apresentação. No final de cada apresentação, os restantes alunos 
poderão dirigir aos seus colegas comentários relativamente à sua performance e partilhar 
ideias e perspetivas relativamente ao trabalho realizado e propostas de melhoria. Cada 
aluno poderá votar na sua peça preferida. 

Organização da sala de aula: toda a preparação e conclusão dos recursos e ensaios ocorrerão na sala de aula, no entanto, a 
apresentação decorrerá na sala de expressões da escola. A sala de aula estará organizada de acordo com as escolhas dos 
alunos e de modo a facilitar o seu trabalho em grupo. 
 
Recursos materiais: cartolinas: computador com acesso à internet: projetor; colunas; marcadores; lápis de cor; colas; 
tesouras; papel Eva; tecidos; cartão; folhas de papel A4 brancas e coloridas… 
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9 Esta sessão tem por base uma proposta de atividade por Cabrita (2013) no livro 52 Ideias para o Professor -Matemática, 1.º Ciclo da 

Porto Editora em https://www.researchgate.net/publication/306572963_52_Ideias_para_o_professor_Matematica_1_Ciclo  

Sessão nº 139 
O perímetro 

Duração da sessão: 
1h20min 

 
Disciplina de enfoque: 

Matemática 

Aprendizagens Atividades/estratégias 

Conhecimentos: 
- Reconhecer que o 
perímetro de uma 
figura geométrica é 
igual à soma do 
comprimento de todos 
os seus lados; 
 
- Reconhecer que 
existem figuras 
geométricas distintas 
com igual perímetro; 
 
- Reconhecer como 
calcular o perímetro 
de um círculo.  
 
Capacidades: 
-  Resolver situações-
problemas envolvendo 
o cálculo do 
perímetro; 
 
- Escolher o 
instrumento e unidade 
de medida de 
comprimento 
aquedados à dimensão 
do objeto; 
 
- Medir 
comprimentos. 
 

  Para dar início à exploração do perímetro, os alunos serão primeiramente desafiados a resolver 
duas questões-problema (exercícios 1 e 2 do anexo 21). Ao serem questionados sobre o 
comprimento de cerca que necessitam para cercar a zona de diferentes animais do zoo, os alunos 
serão levados a somar o comprimento de todos os lados das várias figuras geométricas que lhes 
são apresentadas. Após terem concluído a resolução dos dois exercícios, será questionado aos 
alunos se sabem aquilo que estiveram a calcular. O que é que tinham de saber? Que cálculos 
tiveram de efetuar para chegar à resposta? Então, no final, o que estiveram a calcular? Os alunos 
serão guiados no sentido de compreenderem que o que estiveram a calcular é o comprimento 
total de toda a zona dos diferentes animais e que esse resultado corresponde ao perímetro de 
uma figura. Portanto, o perímetro é calculado através da soma do comprimento de todos os lados 
de uma figura.  
  Aumentando-se o grau de complexidade, é pedido agora aos alunos que resolvam o último 
exercício da tarefa que lhes foi atribuída (exercício 3 do anexo 21). Neste, os alunos são desafiados 
a medir o perímetro de um círculo. Para isso, é-lhes disponibilizado um conjunto de recursos 
materiais: uma base circular de cortiça, um fio de 25cm, uma régua graduada de 30cm e uma 
tesoura. Através da manipulação destes materiais e da discussão com os colegas, os alunos serão 
guiados no sentido de descobrir que o perímetro de um círculo pode ser calculado através do uso 
de um fio, colocando-o a toda a sua volta e assinalando o comprimento (cortando com uma 
tesoura ou segurando com o dedo). Posteriormente o comprimento do fio é medido usando a 
régua graduada.  
  Uma vez descoberta a fórmula de cálculo do perímetro das figuras geométricas, os alunos são 
desafiados a tornarem-se exploradores e a calcular o perímetro de diversos objetos da sala. Para 
isso, terão à sua disposição vários instrumentos de medida de comprimento. Durante esta tarefa 
os alunos deverão também ter em atenção a escolha dos instrumentos de medida e consequentes 
unidades de medida de comprimento utilizadas, sendo que devem ser adequadas à dimensão dos 
objetos selecionados, aplicando-se as aprendizagens desenvolvidas na semana anterior. Assim, 
estes devem efetuar o registo nos seus cadernos dos objetos que mediram, que instrumentos de 
medida utilizaram, como efetuaram o cálculo do seu perímetro e o respetivo resultado, 
comparando posteriormente com os resultados obtidos pelos colegas.   
  Após concluírem a sua exploração ser-lhes-á lançado um novo desafio: será que consegues 
desenhar figuras geométricas distintas com igual perímetro? Usa a tua imaginação e tenta 
descobrir se consegues desenhar figuras geométricas distintas com igual perímetro. Para isso, 
podes utilizar o computador, materiais recicláveis como o cartão, desenhar as figuras no teu 
caderno ou numa folha à parte, entre outros. A que conclusão chegaste? Compara os teus 
resultados com os dos teus colegas. Através deste exercício os alunos serão orientados na 
descoberta que podemos ter figuras geométricas distintas com igual perímetro.    
 

Organização da sala de aula:  dependendo da preferência dos alunos relativamente ao modo de trabalho, a sala apresentará 
uma área com mesas unidas duas a duas, de modo a facilitar o trabalho em grupo, e mesas alinhadas para os alunos que 
prefiram trabalhar individualmente. 
 
Recursos materiais: cadernos diários; material de escrita; base circular de cortiça; fios de 25cm; réguas graduadas de 10cm, 
20cm, 30cm e 50cm; tarefas com desafios; metro extensível; metro articulado; folhas brancas A4; cartolinas; cartão; tesouras; 
computador com acesso à internet. 

https://www.researchgate.net/publication/306572963_52_Ideias_para_o_professor_Matematica_1_Ciclo
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Sessão nº 14 
A área 

Duração da sessão: 
1h20min 

 
Disciplina de enfoque: 

Matemática 
 

Aprendizagens Atividades/estratégias 

Conhecimentos: 
- Compreender o 
conceito de área; 
 
- Reconhecer, fixada 
uma unidade de 
comprimento, que a 
medida, em unidades 
quadradas, da área de 
um retângulo de lados 
de medidas inteiras é 
dada pelo produto das 
medidas de dois lados 
concorrentes; 
 
- Reconhecer o metro 
quadrado como a área 
de um quadrado com 
um metro de lado. 
 
Capacidades: 
- Medir a área de 
figuras decomponíveis 
em unidades 
quadradas; 
 
- Resolver problemas 
envolvendo o cálculo 
de áreas. 
 

  Para explorarem o conceito de área os alunos devem recorrer aos recursos materiais que foram 
disponibilizados para esta sessão. Assim, começa por ser lançado um desafio aos alunos: estes 
devem ir buscar o seu cartão da biblioteca e pensar como poderiam medir a sua área (porção do 
plano). Serão feitas várias questões-guia para orientar os alunos na sua exploração: Das várias 
figuras geométricas que te foram disponibilizadas, que unidades de medida poderás usar para 
cobrir essa área?  Que unidades de medida pavimentam a área a medir, ou seja, a cobrem 
completamente, sem sobreposições nem buracos? Quantas vezes caberá cada uma delas no 
objeto a medir? Efetua registo dos teus pensamentos e raciocínios no teu caderno. Com esta 
primeira exploração pretende-se levar os alunos a concluir que o quadrado é o polígono que 
melhor serve de unidade de medida, sendo que é o que nos permite cobrir toda a área do cartão 
sem buracos nem sobreposições. Para além disso, a quantidade de vezes que a unidade de medida 
cabe no objeto a medir varia consoante a sua dimensão.   
  Para que possam continuar a trabalhar estas noções será disponibilizado aos alunos: uma folha 
de papel quadriculada com quadrícula com 0,5cm e outra com 1 cm; uma folha de papel 
triangulada e outra hexagonal, representativas de diversas malhas (anexo 22). Qual ou quais 
unidades de medida melhor se adequam à medição da área que o teu cartão ocupa? Realiza uma 
estimativa da quantidade de vezes que cada unidade de medida caberia o teu cartão, até cobrir 
toda a sua área, e regista essa informação no teu caderno. Agora coloca o teu cartão sobre as 
diferentes folhas e, usando um marcador ou um lápis de cor contorna-o, transpondo o seu 
desenho para o papel. Quantas unidades de medica de cada tipo cabem no teu cartão? Conta-as e 
compara com as tuas estimativas. O que podes concluir com a realização desta atividade? Qual a 
melhor unidade de medida para calculares a área do teu cartão? Porquê? Regista as tuas ideias e 
conclusões no teu caderno. Podes partilhar e discutir as tuas conclusões com os teus colegas. 
  Reforçando algumas conclusões que foram retiradas anteriormente, os alunos serão orientados 
na compreensão de que o quadrado é o polígono que melhor serve enquanto unidade de medida, 
porque é o que cobre totalmente a área sem buracos nem sobreposições. Para além disso, ao 
utilizarem folhas quadriculadas com a medida de lado do quadrado distintas, comparando o 
resultado do número de unidades que precisam para cobrir o total da área do cartão, serão 
levados a concluir que quanto menor é a unidade de medida utilizada numa medição, maior é o 
número de vezes que ela é replicada e vice-versa. Com isto, será feita também a ligação entre o 
polígono que melhor serve de unidade de medida (o quadrado) com a unidade de medida central 
utilizada para o cálculo das áreas (o metro quadrado).  
  Posteriormente, será pedido aos alunos que desenhem na folha quadriculada que lhes foi 
disponibilizada, quatro retângulos congruentes (com as mesmas dimensões). Estes devem dividir 
um dos retângulos pelos seus quadrados, outro pelas colunas e outro pelas linhas. Para que esta 
divisão se torne mais evidente, será sugerido aos alunos que recortem os retângulos segundo as 
instruções dadas. Devem dispô-los uns ao lado dos outros, para que os possam observar e 
comparar diretamente. Qual o total de quadriculas de área de cada retângulo? Qual a medida dos 
seus lados? Que relação existe entre as medidas dos lados do retângulo e a sua área? Apresenta 
pelo menos duas maneiras distintas de calculares a área dos teus retângulos e justifica cada uma 
delas. Discute as tuas ideias com as dos teus colegas e regista os teus pensamentos. Podes 
recorrer aos diversos recursos existentes na sala para explorar mais sobre este assunto. Através 
deste exercício pretende-se orientar os alunos na descoberta da fórmula matemática de cálculo 
das áreas de figuras quadradas. Focando-se na distribuição das figuras em linhas e colunas, 
pretende-se que os alunos concluam que a área de uma figura é igual à multiplicação entre a sua 
altura e a sua largura, ou vice-versa (exploração da multiplicação no sentido da soma de parcelas 
iguais). 



 

163 

 

  Por fim, será proposto aos alunos a resolução de duas questão-problema, referentes aos 
exercícios 2 e 3 da ficha nº 59 do seu livro de fichas (anexo 23), onde colocarão em prática as 
aprendizagens desenvolvidas. Os alunos devem apresentar mais que uma proposta de cálculo de 
área para cada uma das situações e justificar as suas respostas.  
 

Organização da sala de aula:  dependendo da preferência dos alunos relativamente ao modo de trabalho, a sala apresentará 
uma área com mesas unidas duas a duas, de modo a facilitar o trabalho em grupo, e mesas alinhadas para os alunos que 
prefiram trabalhar individualmente. 
 
Recursos materiais: figuras geométricas em cartão – quadrados, retângulos, triângulos, círculos, hexágonos…; régua 
graduada; papel quadriculado com quadrícula de 0,5cm/1cm de lado; papel triangulado; papel hexagonal; marcadores; lápis 
de cor; cadernos diários; cartões da biblioteca dos alunos; tesouras; computador com acesso à internet; manual de 
matemática. 

Sessão nº 15 
O perímetro e a área 

Duração da sessão: 
1h20min 

 
Disciplina de enfoque: 

Matemática 

Aprendizagens Atividades/estratégias 

Conhecimentos: 
-  Reconhecer que 
figuras com a mesma 
área podem ter 
perímetros diferentes. 
 
- Reconhecer os jogos 
e vídeos como 
estratégias de 
aprendizagem e 
avaliação dos 
conhecimentos. 
 
Capacidades: 
-  Relacionar os 
conceitos de 
perímetro e área; 
 
-  Medir a área de 
figuras decomponíveis 
em unidades 
quadradas; 
 
- Calcular a área de 
uma figura utilizando 
figuras decomponíveis 
em unidades 
quadradas. 
 

Sessão de Matemática 
Relação entre perímetro e área 
  Para esta sessão será utilizada a abordagem do game-based learning, para que os alunos possam 
rever/sistematizar os conteúdos de matemática aprendidos esta semana e à aprendizagem da 
relação existente entre o perímetro e a área.  
    Para isso, ao longo desta sessão os alunos terão à sua disponibilidade um conjunto de recursos 
digitais e educativos (anexo 24) que irão explorar recorrendo ao computador da sala e aos 
computadores portáteis/tablets da escola. Os recursos estarão organizados por conteúdos e graus 
de complexidade. Os alunos poderão usar todos os recursos existentes na sala que considerem 
necessários para os ajudar a resolver os diferentes desafios que vão encontrando nos jogos. Ao 
longo da sua exploração, deverão ir retirando notas das conclusões que vão retirando, de forma a 
ajudá-los a sistematizar a informação.  
  Através da realização dos jogos e da visualização de alguns vídeos, os alunos serão orientados a 
recordar e calcular o perímetro de uma figura, reconhecendo figuras distintas com o mesmo 
perímetro (exercício nº1 do link 1); a recordar e a calcular a área de diferentes figuras geométricas 
(exercícios 2 a 4 do link 1; link 2, 5 e 6); a relacionar a área e o perímetro de figuras, reconhecendo 
que podem existir figuras com diferentes perímetros mas igual área (link 3); e a resolver questões-
problema envolvendo o cálculo de perímetros e áreas (link 7).  
  No final da sessão, em discussão com os alunos, iremos refletir sobre a sessão de hoje, o que 
acharam do que estiveram a fazer e se conseguiram recordar/aprender alguma coisa. Em reflexão 
com os alunos, irei guiá-los no sentido de compreenderem que os jogos e os vídeos podem ser 
também uma estratégia de ensino/aprendizagem, assim como nos podem ajudar a avaliar os 
nossos conhecimentos, identificando os pontos em que sentem maior dificuldade.  
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Nota: No Conselho de Cooperação desta segunda semana de intervenção, no momento a que se destina à 
apresentação da Agenda Semanal da próxima semana e respetivas aprendizagens a serem desenvolvidas, 
será lançada uma tarefa aos alunos: cada aluno deve recolher uma amostra de planta da zona onde vive e 
trazê-la na próxima segunda-feira. É explicado aos alunos que a recolha destas amostras deve ser 
cuidadosa, isto é, devem recolher a planta o mais direita e completa possível: desde a sua raiz à sua 
flor/fruto, nos casos em que se aplique. Porque devemos ter estes cuidados? Iremos explorar este assunto 
na próxima semana… devem também ter consigo um caderno de campo e um lápis, para registarem o local 
e a data da recolha. 
  

Organização da sala de aula: as mesas da sala estarão dispostas duas a duas ou em filas de acordo com o método de trabalho 
que os alunos optem nesta sessão (trabalho individual ou em grupo). 
 
Recursos materiais: 13 computadores com acesso à internet; links para os recursos digitais e educativos 
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Planificação 3ª semana intervenção 

Sessão nº 16 
Os seres vivos do reino vegetal I 

Duração da sessão: 
1h30min 

 
Disciplina de enfoque: 

Estudo do Meio 

Aprendizagens Atividades/estratégias 

Conhecimentos: 
-  Compreender o que 
é um herbário; 
- Reconhecer os 
diferentes processos 
de construção de um 
herbário; 
- Reconhecer as 
diferentes partes 
constituintes de uma 
planta; 
- Reconhecer a função 
e utilidade(s) de cada 
uma das partes da 
planta (raiz, caule, 
folha, flor, fruto). 
 
Capacidades: 
- Negociar a 
distribuição de tarefas; 
- Trabalhar em grupo; 
- Definir objetivos de 
investigação/pesquisa. 
 
 

  Recolhidas as amostras de plantas pelos alunos, estes poderão dar início ao desenvolvimento das 
aprendizagens planeadas para esta semana. Para que será que recolheram as amostras? Em 
discussão com os alunos, chegaremos à conclusão de que iremos criar um herbário na sala de aula. 
Para isso, os alunos precisam de saber o que é um herbário, para que serve, como podemos 
construir um, que recursos materiais são necessários, etc. Assim, os alunos serão desafiados a 
investigar/pesquisar sobre este assunto. Para os ajudar no processo de pesquisa de informação, 
irei disponibilizar-se um conjunto de fontes de informação por mim previamente selecionadas 
(anexo 25). Estas serão apresentadas em formato digital e em formato impresso, para que um 
maior número de alunos possa fazer a sua consulta ao mesmo tempo.  Embora seja sugerido em 
vários momentos das sessões o registo das informações que vão recolhendo, os alunos devem 
começar a ganhar autonomia neste aspeto e a perceber que o registo da informação é crucial para 
posterior consulta e estudo. 
  Façam a pesquisa de forma individual ou em grupo, os alunos serão guiados durante a pesquisa 
de modo a perceberem que: um herbário é uma coleção de amostras de plantas secas e 
prensadas, organizadas segundo uma determinada ordem e critérios (família, etc.) e das quais 
podemos retirar informações relativas às diversas espécies; que serve como registo/base de dados 
das diversas espécies de plantas utilizadas para diversas áreas de estudo; que a sua construção se 
divide em 3 etapas essenciais: recolha, prensagem/secagem e montagem/organização e escrita da 
informação sobre a planta; e que recursos materiais necessitamos/podemos utilizar para cada 
uma das etapas. 
  Concluída a primeira atividade da sessão, e observando as amostras recolhidas pelos alunos, é 
introduzido um cartaz com uma questão-problema (anexo 26): por quantas partes é constituída 
uma planta? Os alunos devem assim identificar as diversas partes das amostras de plantas que 
recolheram. Durante esta exploração, os alunos serão guiados a perceber que nem todas as 
plantas apresentam folhas, flores ou frutos, que a sua composição varia consoantes as espécies, e 
que só as plantas “completas” apresentam raiz, caule, folha, flor e fruto.  
  Para que possam dar início à construção do seu herbário, é pedido aos alunos que escrevam o 
seu nome na sua amostra, para saberem qual é que pertence a quem. Para isso podem recorrer ao 
uso de etiquetas ou outro material de identificação que considerem adequado. Seguidamente, 
devem colocar as suas amostras para secagem e prensagem, seguindo as recomendações e os 
recursos materiais que conseguiram encontrar nas suas pesquisas. Todos os recursos materiais 
necessários a estes processos (folhas de jornal, tábuas de madeira, parafusos, etc.) estarão 
disponíveis na sala de aula.  
  Terminada a segunda etapa de construção do herbário, os alunos devem organizar-se em grupos 
de cinco elementos. Aplicando-se o método jigsaw, os alunos de cada grupo devem organizar-se 
entre si e decidir que elemento é que fica responsável por estudar cada parte da planta. Cada 
aluno deve ficar com uma parte diferente da planta (raiz, caule, folha, flor e fruto). A cada grupo 
serão dados apenas três tópicos obrigatórios de pesquisa para cada uma das partes: que tipos de 
raiz/caule/folhas existem; qual a sua função na planta; e qual a sua utilidade/para que serve ou é 
utilizada. Outros possíveis tópicos de pesquisa e a forma de organização das informações devem 
ser discutidas e decididas em grupo. Para a realização das suas pesquisas, os alunos poderão 
utilizar os recursos materiais que considerem mais adequadas e que se sintam mais à vontade: 
computador, manual, livros e enciclopédias da biblioteca, entre outros.  
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  Durante as pesquisas, os alunos serão guiados no sentido de identificar diversos tipos de raízes 
(aéreas, aquáticas, aprumadas…), de caules (subterrâneo, aquático, aéreo) e de folhas (perenes, 
caducas) e de perceber as funções de cada uma das partes da planta: que a raiz serve como forma 
de fixação da planta à terra e é a parte da planta responsável por absorver a água e os nutrientes 
necessários; que o caule é o responsável por transportar esses nutrientes desde a raiz até às folhas 
da planta e por lhe atribuir a estrutura “vertical2” que assume; as folhas correspondem à parte da 
planta pela qual esta transpira e respira; que as flores são os órgãos da planta responsável pela 
sua reprodução; e que  o fruto tem como principal função a proteção das sementes durante a sua 
fase de desenvolvimento. Serão igualmente orientados a identificar as diversas utilidades das 
diversas partes da planta: enquanto matéria-prima para produção de madeira, perfumes, 
cosmética, medicamentos, etc.; alimentação; decoração, entre outros.    
 

Organização da sala de aula: as mesas da sala estarão dispostas algumas em fila, para permitir o trabalho individual, e outras 
dispostas 2 a 2 de modo a facilitar o trabalho e comunicação em grupo. 
 
Recursos materiais: etiquetas; tábuas de madeira com quatro um furo em cada canto; parafusos; cartão; folhas de jornal; 
lápis; caneta; caderno diário; computador com acesso à internet; informações para consulta impressas; enciclopédias; livros 
da biblioteca da escola.  

 
Sessão nº 17 

Os seres vivos do reino vegetal II 
 

Duração da sessão: 
1h30min 

 
Disciplina de 

enfoque: 
Estudo do Meio 

Aprendizagens Atividades/estratégias 

Conhecimentos: 
-  Compreender o que é 
um herbário; 
- Reconhecer os 
diferentes processos de 
construção de um 
herbário; 
- Classificar as plantas 
quanto à 
(im)possibilidade de 
formarem madeira 
(árvores, arbustos e 
herbáceas/ervas);    
- Reconhecer as 
diferentes partes 
constituintes de uma 
planta; 
- Reconhecer a função 
de cada uma das partes 
da planta (raiz, caule, 
folha, flor, fruto). 
Capacidades: 
- Classificar as folhas 
quanto à sua 
durabilidade da sua 
folhagem (perenes e 
caducas); 

  Esta sessão será dedicada à continuação e conclusão dos trabalhos iniciados na sessão 
anterior. Assim, após os elementos do grupo terem terminado a sua pesquisa, deverão reunir-
se com os grupos de especialização, ou seja, todos os alunos dos grupos jigsaw que ficaram 
responsáveis pela pesquisa do mesmo tópico. Após terem terminado a partilha e discussão dos 
conhecimentos desenvolvidos, devem regressar aos seus grupos originais e efetuar a sua 
apresentação.  
  Terminadas as discussões e partilha de conhecimentos, os grupos devem ir buscar as cinco 
amostras que recolherem (uma por cada aluno do grupo) e recorrendo às aprendizagens que 
desenvolveram, e com a ajuda de eventuais recursos, devem identificar em cada uma das 
amostras: as diversas partes que a planta apresenta / que é constituída; classificar cada uma 
dessas partes quanto ao tipo; a espécie da planta que recolheram, devendo indicar o seu 
nome científico e o seu nome comum; e o local e data de recolha. A amostra deve ser fixada 
numa folha de papel e realizada a respetiva legendagem. Para ajudar os alunos a identificar as 
espécies, ser-lhes-á disponibilizado várias floras e links de acesso a herbários digitais (anexo 
27). 
  Após terminarem esta fase, devem pedir o meu auxílio para correção científica da informação 
que registaram e possíveis sugestões de melhoria de apresentação/organização da 
informação. Decorrida a correção e troca de impressões com todos os alunos, estes irão 
apresentar as suas amostras e trabalho desenvolvido à turma.  
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- Classificar as raízes 
quanto ao seu local de 
desenvolvimento e 
forma; 
- Classificar os caules 
quanto ao local em que 
se desenvolvem; 
- Trabalhar em grupo; 
- Comunicar resultados 
oralmente. 

Organização da sala de aula: as mesas da sala estarão dispostas algumas em fila, para permitir o trabalho individual, e outras 
dispostas 2 a 2 de modo a facilitar o trabalho e comunicação em grupo. 
 
Recursos materiais: etiquetas; lápis; caneta; caderno diário; computador com acesso à internet; informações para consulta 
impressas; enciclopédias; livros da biblioteca da escola; manual; folhas de papel A4; fita adesiva. 
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Sessão nº 18 
O grupo nominal e o grupo verbal 

Duração da sessão: 
1h20min 

 
Disciplina de enfoque: 

Português 
 

Aprendizagens Atividades/estratégias 

Conhecimentos: 
-  Reconhecer que uma 
frase é constituída por 
um grupo nominal e 
um grupo verbal; 
- Compreender que o 
nome é o elemento 
central do grupo 
nominal e o verbo o 
elemento central do 
grupo verbal; 
- Reconhecer as 
diferentes classes de 
palavras que podem 
constituir o grupo 
nominal. 
 
Capacidades: 
- Identificar em 
diferentes frases o seu 
grupo nominal e grupo 
verbal; 
 

  Para que os alunos possam começar a explorar o grupo nominal e grupo verbal de uma frase, ser-
lhes-á disponibilizada a informação de que uma frase é constituída por um grupo nominal e um 
grupo verbal e que cada um destes grupos tem um elemento central, que é formado por uma única 
palavra. 
  De forma a que compreendam o que isso é e como os podemos identificar, terão inicialmente 
acesso a um conjunto de cartões (anexo 28) com imagens relativas a sujeitos (pessoas ou animais). 
Recorrendo a esses cartões os alunos irão ser desafiados a construir frases utilizando o que está 
representado na imagem. O que vês nestas imagens? Escreve para cada um deles, uma frase que 
contenha aquilo que a imagem representa. Quando terminem, os alunos serão agora desafiados a 
reescrever as frases, mas utilizando outras palavras para se referirem ao que vêm nas imagens. 
Devem reescrevê-las de, pelo menos, duas maneiras distintas. Será dado um exemplo para que os 
alunos percebem o que é pretendido (anexo 28). De seguida, será pedido aos alunos que 
classifiquem essas mesmas palavras que utilizaram quanto à sua classe. Recorrendo à informação 
que lhes foi atribuída inicialmente, serão questionados: a que grupo da frase pertencem estas 
palavras? Ao que é que elas se referem? Devem registar as suas ideias/conclusões no caderno ou 
noutro suporte que considerem adequado.  
  Através desta primeira exploração, focando-nos nas imagens de pessoas e animais e das palavras 
utilizadas na frase para fazem referência a essas mesmas imagens, os alunos serão guiados a 
perceber que essas mesmas palavras correspondem ao grupo nominal da frase. Tal como nos indica 
o nome do grupo, “nominal” vem de “nome” e, por isso, o seu principal elemento é o nome. Para 
além disso, quando é pedido aos alunos que reescrevam as frases utilizando mais um forma/palavra 
para se referirem às imagens e, posteriormente, classifiquem essas mesmas palavras quanto à sua 
classe, pretende-se orientar os alunos no sentido de compreender que o elemento principal do 
grupo nominal pode corresponder a um nome (próprio / comum /coletivo) ou a um pronome (ex. 
ele).   
  Terminada a primeira parte, será agora disponibilizado aos alunos um segundo conjunto de cartões 
com imagens, desta vez representativas de diversas ações (anexo 29). O que representam estas 
imagens? Escreve diferentes frases de acordo com o que está representado nos cartões. Sublinha as 
palavras que utilizaste e que representam a ação/ações que podes ver nos cartões. A que classe(s) 
de palavras pertencem? Tendo em conta as tuas respostas, a que grupo da frase pertencem estas 
palavras? Com este segundo exercício, pretende-se levar os alunos a compreenderem que o 
conjunto de palavras que escreveram e que representam as imagens que vêm nos cartões são 
representativas de ações, e portanto, quanto à sua classe estas palavras correspondem a verbos. 
Observando os nomes dos grupos, podemos ver que “verbal” vem de verbo e, portanto, os verbos 
devem fazer parte do grupo verbal da frase, sendo o seu elemento principal.  Um conjunto de frases 
para completar ser-lhes-á disponibilizado para que seja mais fácil retirarem as conclusões (anexo 
30). 
  Tiradas as conclusões, será pedido aos alunos que agrupem os seus cartões dois a dois, utilizando 
sempre um de cada conjunto, e recorrendo às imagens dos cartões formem frases com sentido. 
Depois, devem dividir as suas frases em dois, tendo em conta o grupo nominal e o grupo verbal. Esta 
divisão pode ser feita recorrendo a diferentes cores, ao recorte da própria frase, etc., aquilo que for 
mais fácil para o aluno em termos de aprendizagem. E, por último, devem assinalar em cada uma 
das partes o seu elemento (palavra) principal.  
  Para concluir e testar as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, é-lhes proposta a resolução da 
ficha da página 55 do livro de fichas de português (anexo 31).   
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10 Esta sessão tem por base um conjunto de propostas de atividades apresentas por Sim-Sim (2007) Programa Nacional de Ensino do 

Português (PNEP), no caderno relativo ao “O Ensino da Leitura: A Compreensão de Textos em https://www.dge.mec.pt/materiais-

didaticos-elaborados-no-ambito-do-pnep  

Organização da sala de aula:  as mesas da sala estarão dispostas duas a duas ou em filas de acordo com o método de trabalho 
que os alunos optem nesta sessão (trabalho individual ou em grupo). 
 
Recursos materiais: cartões com imagens; caderno diário; material de escrita; livro de fichas de português 

Sessão nº 1910 
O texto poético I 

Duração da sessão: 
1h30min 

 
Disciplina de enfoque: 

Português 
 

Aprendizagens Atividades/estratégias 

Conhecimentos: 
- Reconhecer a 
dimensão metafórica 
do texto poético; 
- Compreender o 
papel da rima na 
sonoridade do poema; 
Capacidades: 
-  Ler diferentes tipos 
de texto; 
- Interpretar 
diferentes tipos de 
texto. 

  Para trabalhar o texto poético, será dado aos alunos uma cópia impressa de um poema da 
autoria de Jorge Sousa Braga (anexo 32). Estes terão igualmente acesso ao poema em versão 
áudio. Antes de iniciarem a sua leitura, os alunos devem apenas prestar atenção ao seu título “O 
Vento”. O que é para ti o vento? Regista algumas ideias no teu caderno. Com esta exploração 
inicial, pretende-se que os alunos comecem por refletir sobre o que é para si o vento, recuperando 
algumas ideias e pré-conceitos que têm relativamente a este. Desta forma, poderão antecipar 
algumas das informações/assuntos que o texto poderá retratar (fase de pré-leitura).  
  De seguida, em pequenos grupos os alunos serão desafiados a evocar algumas sensações que 
lhes são provocadas pelo vento e a partilhar as suas experiências com os seus colegas. Focando-se 
nos cinco sentidos, devem, para cada um deles, relatar experiências de vivências sensoriais 
associadas ao vento e registá-las. Esta reflexão e partilha de sensações permitirá aos alunos uma 
maior sensibilização na posterior leitura do texto poético, não só identificando as diversas 
sensações que lá poderão estar destacadas, como também a sua identificação com o próprio 
texto. Para além disso, promove a maior sensibilização dos alunos para a parte estética, 
metafórica e expressiva que são características deste tipo de texto.   
  Os alunos serão depois reencaminhados para a sua leitura e escuta do poema. Podem realizá-la 
individualmente e em voz baixa, podem ler em grupo e em voz alta, recorrer à gravação áudio, etc. 
Devem pelo menos utilizar duas estratégias diferentes de leitura / audição do poema. No final irão 
ser lançadas várias questões: Que sensações experienciaram durante a leitura do poema? Que 
sensações são representadas no poema? Identifica-as e justifica as tuas escolhas com excertos do 
poema. Com estas questões pretende-se agora orientar os alunos no sentido de identificarem as 
sensações que sentiram/são transmitidas no texto, estabelecendo comparações entre estas. Para 
além disso, ao pedir que identifiquem excertos no texto que o justifiquem, pretende-se guiar os 
alunos para a compreensão das formas/estratégias que o autor/poeta utiliza para as transmitir, 
focando-nos em aspetos formais da escrita (a que classe de palavras recorre, que verbos utiliza, 
etc.). 
  Para aprofundar a compreensão do poema, serão dadas aos alunos um conjunto de questões de 
exploração relativas a cada uma das estrofes ou relativos a todo o poema (anexo 33). Este 
conjunto de questões pretende que os alunos interpretem não só as informações explícitas que o 
poema nos transmite, mas também as informações que estão implícitas e que nos exige uma 
maior interpretação, isto é, compreender a mensagem por detrás do poema, como é o exemplo 
das perguntas 2, 5 e 9 (anexo 33). 
  Por último, os alunos serão desafiados a observar os aspetos formais da construção do poema. 
Para isso, é-lhes pedido que copiem o poema, mas devem escrever todos os nomes e verbos que 
surgem repetidos a cores diferentes. Terminada a tarefa, devem voltar a copiar o poema, mas 

https://www.dge.mec.pt/materiais-didaticos-elaborados-no-ambito-do-pnep
https://www.dge.mec.pt/materiais-didaticos-elaborados-no-ambito-do-pnep
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desta vez destacar a cores diferentes os diversos sons que se repetem no final de cada verso. 
Podem realizar a escrita do poema no suporte que pretenderem. Regista numa tabela os 
resultados das tarefas que realizaste, de modo a ser mais fácil a sua análise. Podes seguir o 
exemplo apresentado na tabela (anexo 34). Que conclusão/ões podes retirar da análise que 
fizeste? Com esta tarefa, os alunos serão orientados no sentido de identificar e perceber que o 
autor recorre à repetição tanto de nomes (folha e vento) como de verbos (arrastar e adormecer) e 
sons no final dos versos (-er; -ília; -igo).    
  Mas porque é que achas que o autor recorre a essas repetições? Que função terão no poema? As 
palavras que rimam têm alguma relação entre si?  A que é que se referem? Podes discutir e 
partilhar as tuas ideias com os teus colegas. Pretende-se refletir e orientar os alunos de modos a 
que compreendam que estas repetições (algumas em formato de rima) conferem ao poema uma 
determinada musicalidade, que nos permite/favorece igualmente a retenção deste na nossa 
memória. Para além disso, para além das palavras apresentarem sons que rimam entre si, estas 
estabelecem também relações quanto ao seu sentido, por exemplo, tília e buganvília rimam e são 
nomes de plantas, assim como ler e escrever rimam e são atos relacionados entre si.  
 

Organização da sala de aula:  as mesas da sala estarão dispostas duas a duas ou em filas de acordo com o método de trabalho 
que os alunos optem nesta sessão (trabalho individual ou em grupo). 
 
Recursos materiais: 24 exemplares do poema impressos; caderno diário; material de escrita; lápis de cor; marcadores; 
computador com acesso à internet 

Sessão nº 20 
O texto poético II     

Duração da sessão: 
1h30min 

 
Disciplinas de enfoque: 

Português 
Música 

Expressão Plástica 
 

Aprendizagens Atividades/estratégias 

Conhecimentos: 
- Reconhecer a dimensão metafórica do 
poema; 
Capacidades: 
- Expressar-se oralmente com correção; 
- Ler diferentes tipos de texto; 
- Trabalhar em grupo; 
- Explorar fontes sonoras diversas (corpo, 

objetos do quotidiano, instrumentos musicais) 

reconhecendo-as como potencial musical; 

- Criar, em grupo, ambientes sonoros 

associados ao quotidiano e ao imaginário. 

Atitudes e valores: 
- Revelar criatividade.  

  Dando continuidade à exploração do poema da sessão anterior, os alunos 
serão desafiados a se organizar em pequenos grupos (3 elementos) e a 
reescrever o poema, conservando a sua forma. Para isso será 
disponibilizado o poema com lacunas (anexo 35) para que os alunos o 
possam completar usando a sua imaginação, mas mantendo a integridade 
do poema. Devem recordar-se das rimas, da relação entre as palavras, dos 
sons, etc.  
  Após terem concluída a sua reescrita, é momento de partilharem o seu 
trabalho comigo e discutirmos sobre aquilo que foi feito, atribuindo-lhes o 
meu feedback. 
  Depois desta fase, os alunos serão desafiados a preparar uma pequena 
apresentação do poema onde deverão destacar a sua sonoridade, isto é, 
eventuais rimas, repetições, sons/sensações que se façam sentir ao longo 
da sua leitura, recorrendo a elementos musicais como instrumentos, 
convencionais ou não convencionais, sons produzidos com o seu próprio 
corpo, etc. A forma como será feita a leitura e apresentação ficará 
totalmente ao critério de cada grupo, valorizando-se a criatividade. Todos 
os recursos disponíveis na sala de aula estarão à disposição dos alunos para 
inspiração e possível criação. 
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  No final cada grupo terá oportunidade de apresentar o seu trabalho à 
turma e será dado um momento para discussão e partilha de perspetivas 
entre os alunos sobre o trabalho realizado por cada grupo.   

Organização da sala de aula:  as mesas da sala estarão dispostas duas a duas para facilitar o trabalho de grupo. A apresentação 
e leitura dos poemas será feita na sala de expressões.  
 
Recursos materiais: cartão; cartolina; arroz; massa; tesouras; cola; folhas de papel; computador com acesso à internet; 
material de escrita; projetor… 

Sessão nº 21 
As unidades de medida da massa (o kg e os seus múltiplos e 

submúltiplos) 

Duração da sessão: 
1h30min 

 
Disciplina de enfoque: 

Matemática 
 

Aprendizagens Atividades/estratégias 

Conhecimentos: 
-  Reconhecer a 
unidade principal de 
medida 
correspondente ao 
cálculo da massa (kg); 
- Reconhecer a 
necessidade de 
existência dos 
múltiplos e 
submúltiplos do kg. 
Capacidades: 
-  Relacionar as 
unidades de medida 
da massa do sistema 
internacional entre si; 
-  Resolver situações-

problema envolvendo 

o cálculo de massas. 

Atitudes e valores: 
- Rigor e precisão. 

  Para exploração dos conteúdos e desenvolvimentos das aprendizagens de matemática desta 
semana pelos alunos, será lançado um projeto à turma: a construção de um jardim com plantas na 
escola. Para isso, os alunos terão de planificar todos os recursos materiais, a quantidade 
necessária de cada um e os conceitos conteúdos que devem dominar para o realizarem. Devem 
registar em pequeno grupo, ou individualmente, os diferentes passos que devem tomar e as 
aprendizagens que têm de desenvolver: desde a pesquisa sobre que espécies pretendem plantar, 
qual as suas especificidades, espaço que necessitam, perímetro e área que o jardim irá ter, 
quantidade de água para rega necessária por dia/semana/mês, quantidade de terra e adubos 
necessária, se irão precisar de vasos, etc.   
  Para que possam avançar e realizar o seu projeto, os alunos terão de explorar e desenvolver um 
conjunto de aprendizagens que ainda não foram desenvolvidas. Assim, propõe-se ao longo destas 
sessões um conjunto de atividade que os ajudem a desenvolver essas mesmas aprendizagens e a 
concluir com sucesso o seu projeto. 
  Começando pela exploração das unidades de medida da massa, os alunos terão à sua disposição 
uma balança de pratos e respetivos pesos (não identificados) e uma balança digital. Para incitar à 
sua utilização, os alunos terão acesso a um cartaz que lhes lança uma questão-problema (anexo 
36). Como podes descobrir a massa de um objeto utilizando a primeira balança (de pratos)? 
Realiza experimentos com diversos objetos que tenhas na sala. Faz uma estimativa da massa dos 
objetos que escolheste e compara com os resultados.  O que pudeste concluir? Conseguiste 
calcular a massa exata de cada objeto? Porquê? Através da exploração e manipulação da balança 
de pratos, os seus respetivos pesos e objetos que tenham presentes na sala, os alunos serão 
guiados a concluir que o prato da balança que está mais para baixo, isto é, para o lado que a 
balança inclina, é para o lado em que está presente o objeto que tem maior massa, e vice-versa. 
Assim, sabemos que dois objetos têm a mesma massa quando a balança está em equilíbrio, ou 
seja, os dois pratos se encontram ao mesmo nível/altura. Mas continuamos sem saber como 
podemos descobrir a massa de um objeto, só conseguimos compará-los entre si… Como fariam as 
pessoas antigamente? Observando as amostras de pesos da balança de pratos irei induzir que,  
para conseguirmos medir a massa de um objeto na balança de pratos, precisamos de ter uma 
referência, neste casos os pesos funcionam como “referências”, isto é, existem pesos com 
diferentes massas que são previamente assinalados e que as pessoas combinavam entre si para 
conseguir medir a massa dos alimentos, objetos, etc.  
  De seguida, peço aos alunos que meçam a massa dos objetos que escolheram utilizando a 
balança digital. Achaste alguma diferença? Conseguiste calcular a massa exata de cada um dos 
objetos? O que surge a seguir aos números que indicam a massa do teu objeto? O que será que 
significa? Qual é a massa do objeto mais pesado que calculaste? E do menos pesado? 
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  Com esta atividade, pretende-se que os alunos assinalem as principais diferenças entre as duas 
balanças. Deverá refletir-se com os alunos o facto de a balança digital nos apresentar uma 
medição muito mais exata da massa dos alimentos/objetos do que a balança de pratos. Para além 
disso, na balança digital surgem umas letras a seguir aos números que indicam a unidade de 
medida da massa do alimento/objeto.    
  Pega agora nos diversos alimentos que estão disponíveis numa caixa na tua sala (massa, arroz, 
feijão, cenouras, açúcar, etc.). O que consegues ler nas etiquetas de cada um deles? O que será 
que significam essas informações? Todos têm as mesmas unidades? Porque será? Utilizando a 
balança de pratos, tenta descobrir a relação existente entre as diferentes massas dos alimentos, 
registando as tuas ideias no caderno. Através da observação das diversas embalagens dos 
alimentos, pretende-se que os alunos compreendam que uma das informações que surge nas 
embalagens é relativa à sua massa. Atentando nas “letras” que surgem à direita dos números que 
indicam a massa dos alimentos, os alunos serão orientados no sentido de concluir que estas 
indicam as diferentes unidades de medida da massa e que estas são distintas entre si por 
necessidade de se adequar a unidade de medida à “dimensão” da massa de cada alimento. Por 
último, através da manipulação da balança de pratos e da conjugação de diversos alimentos entre 
si, pretende-se levar os alunos a descobrir as relações de grandeza entre as diversas unidades de 
medida de massa. Uma vez que todos os alimentos têm etiquetas que indicam a sua massa e que 
os alunos já perceberam que quando dois objetos têm a mesma massa os pratos da balança se 
equilibram (ficam à mesma medida), através da adição/subtração de sacos/pacotes de alimentos 
de ambos os pratos, poderão, por exemplo, concluir que 1kg (de arroz) equivale a 2 pacotes de 
massa, de 500g cada, logo, 1kg=1000g. Os alunos deverão ir efetuando registos das suas medições 
e respetivos resultados no caderno. De forma a sistematizarem as informações, será proposto aos 
alunos o preenchimento de um conjunto de frases (anexo 37).  
  Imagina que agora queres saber qual a massa do carro dos teus pais. Poderias usar essa mesma 
balança? Porquê? Qual será a massa do carro? Qual será a unidade de medida utilizada? Para que 
os alunos descubram as restantes unidades de medida da massa, ser-lhes-á disponibilizada uma 
tabela (anexo 38) incompleta com as diversas unidades. Os alunos devem analisar a informação aí 
contida e deve ser induzida a relação de grandeza entre as diversas unidades de medida da massa. 
Explorando o facto de a relação de grandeza ter sempre a mesma proporção (x10; :10), os alunos 
devem efetuar os cálculos para descobrir que 1dakg=10kg, que 1q=100kg e que 1t=1000kg.     
  Para que os alunos possam testar e avaliar os seus conhecimentos, é-lhes proposta a resolução 
da ficha 61 da página 63 do livro de atividades de matemática (anexo 39). 
  Por último, agora que já exploraram as unidades de medida da massa, podem calcular a 
quantidade de terra e de adubo que precisam de comprar para construírem o seu jardim na 
escola.        
 

Organização da sala de aula: as mesas da sala estarão dispostas duas a duas ou em filas de acordo com o método de trabalho 
que os alunos optem nesta sessão (trabalho individual ou em grupo). 
 
Recursos materiais: balanças de pratos; pesos de 1g, 5g, 10g, 50g, 100g, 0,5kg e 1kg – não identificados (sem indicação da sua 
massa); balanças digitais; cadernos diários; material de escrita; 2 pacotes de 1kg de arroz; 4 pacotes de 0,5kg de massa; 7 
sacos de 200g de cenouras cada; 10 sacos de 100g de feijão cada; 2 sacos de 1g de açúcar cada; 11 sacos de 10mg de sal cada; 
cartaz plastificado com questão-problema; frases e tabela para completar impressas.     
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Sessão nº 22 
As unidades de medida de capacidade (o litro, seus múltiplos e 

submúltiplos) 

Duração da sessão: 
1h30min 

 
Disciplina de enfoque: 

Matemática 
 

Aprendizagens Atividades/estratégias 

Conhecimentos: 
-  Reconhecer a 
unidade principal de 
medida 
correspondente ao 
cálculo da capacidade 
de um recipiente (l); 
- Reconhecer a 
existência de unidades 
de medida 
convencionais e não 
convencionais para 
medir a capacidade de 
um recipiente. 
Capacidades: 
-  Analisar a relação de 
grandeza entre as 
unidades de medida 
de capacidade; 
-  Resolver situações-

problema envolvendo 

o cálculo de 

capacidades; 

- Trabalhar em grupo; 
 

  Para introduzir a temática das unidades de medida de capacidade será utilizado um cartaz (anexo 
40) que pretende iniciar a reflexão e discussão entre os alunos. Recorrendo também aos diversos 
recursos que trouxe para a sala, como garrafas de plástico de diversos tamanhos, recipientes 
graduados, latas de refrigerante, etc., os alunos devem refletir sobre qual a importância da 
unidade de medida da capacidade e em que situações do dia a dia ela é utilizada. Partindo das 
imagens do cartaz e dos objetos, pretende-se orientar os alunos na descoberta de diversas 
situações do dia-a-dia em que a medição da capacidade está presente e é significativa. Para além 
disso, serão levados a discutir sobre unidades de medida convencionais (como o litro) e não 
convencionais (colhes de sopa, chá, etc.) que conheçam e em que situações já as viram/utilizaram. 
  Seguidamente, é-lhes pedido que observem as diferentes embalagens expostas e que reparem 
nas diversas unidades de medida que estão representadas. Quanto é que elas representam? O que 
será que significam? Através desta exploração pretende-se guiar os alunos no sentido de 
compreenderem que as embalagens contêm informações quanto à capacidade dos seus 
recipientes e que as unidades de medida variam entre alguns produtos devido ao seu ajuste 
relativo à capacidade do recipiente.  
  Os alunos são agora desafiados a pegar num dos conjuntos previamente preparados de 
recipientes de diferentes tamanhos e capacidades (ver lista de recursos materiais). Uma questão 
será lançada aos grupos: quantos copos de água descartáveis cabem dentro da garrafa de 1L? Os 
grupos devem fazer registo dos seus experimentos tendo em conta as seguintes questões:  
Quantos copos descartáveis precisaste para encher a garrafa? Qual é a capacidade da garrafa que 
está impressa na embalagem? Então, qual é a capacidade do copo? Esse copo representa quantas 
partes da garrafa de 1 litro? Houve alguma sobra de líquido no copo ao encher a garrafa? Devem 
repetir o processo as vezes que considerarem necessárias, mas sempre utilizando copos e 
recipientes/embalagens distintos como unidade de medida. Todos os dados devem ser registados 
numa tabela criada pelo grupo.  
  Partindo das primeiras quatro questões e da observação (quando se aplique) da capacidade da 
embalagem nas informações contidas nesta, os alunos serão orientados na descoberta das 
relações de grandeza entre as diversas unidades de medida (l, dl, ml, etc.). Por exemplo, que 
1l=10dl ou que 1l=1000ml. Para além disso, será induzido que o número de copos que precisamos 
para encher a garrafa de 1l varia consoante a capacidade do copo que usamos como unidade de 
medida. Assim, quanto maior for a (capacidade) da unidade de medida, menor é o número de 
vezes que esta se repete e vice-versa.  
  Para orientar os alunos na sistematização das aprendizagens, ser-lhes-á apresentado um outro 
cartaz (anexo 41) que os irá fazer refletir sobre o significado das diversas unidades de medida de 
capacidade, partindo da análise do seu nome, e das relações entre estas. Assim, os alunos serão 
induzidos a compreender que, por exemplo, a palavra “decilitro” apresenta na sua constituição 
“deci” que vem de décima, por isso significa que o decilitro representa a décima parte do litro. 
Complementarmente, partindo de um exemplo e observando que todas as unidades de medida de 
capacidade, da maior para a menor, apresentam sempre a mesma relação de grandeza em termos 
de proporção, serão orientados a fazer os cálculos e a perceber quanto é que equivale cada 
unidade de medida relativamente ao litro, a unidade principal. 
  Posteriormente, para que os alunos possam testar as suas aprendizagens, é-lhes apresentada duas 

situações-problema (anexo 42). Todo o raciocínio de resolução deve ser registado pelos alunos.  

  Por fim, desenvolvidas as aprendizagens, os alunos devem relacioná-las com o projeto que estão a 

desenvolver e calcular a quantidade de água que irão precisar para regar o seu jardim diariamente, 

semanalmente e mensalmente.     
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Organização da sala de aula:  as mesas da sala estarão dispostas duas a duas ou em filas de acordo com o método de trabalho 
que os alunos optem nesta sessão (trabalho individual ou em grupo). 
 
Recursos materiais: garrafas descartáveis de diversos tamanhos, (1L, 0,5L, 750ml, etc.); latas de refrigerante; embalagens de 
leite; frascos vazios de medicamentos; frascos vazios de produtos de limpeza; recipientes graduados em dl, ml; copos 
descartáveis de várias medidas (50 mL - 150 mL - 200 mL - 250 mL - 500 mL); colheres de sopa, sobremesa, chá e café. 

Sessão nº 23 
O jardim na escola 

Duração da sessão: 
1h30min 

 
Disciplinas de enfoque: 

Matemática 
Estudo do Meio 

 

Aprendizagens Atividades/estratégias 

Capacidades: 
- Aplicar 
conhecimentos em 
situações reais do 
quotidiano; 
- Trabalhar em grupo. 
 

Sessão interdisciplinar (Matemática e Estudo do Meio) 
Conclusão da planificação e concretização do projeto – construção do jardim na escola 
  Esta sessão será dedicada à conclusão, por parte dos alunos, de eventuais aprendizagens que os 
alunos ainda não tenham desenvolvido e que sejam necessárias à concretização do projeto 
proposto esta semana, assim como à construção do jardim pela turma. Aquando da sua 
construção, este momento será aproveitado para rever conteúdos que os alunos abordaram ao 
longo das sessões de Estudo do Meio e Matemática, tais como a classificação das plantas e das 
suas diversas partes constituintes (tipo de raízes, caule, folhas, etc.), qual a área e perímetro do 
nosso jardim, qual a massa da terra que utilizamos, qual a capacidade dos regadores que temos, 
etc.  
 

Organização da sala de aula:  a atividade decorrerá na sua maioria no espaço da área exterior da escola elegido para elaborar 
o projeto de construção do jardim pela turma. 
 
Recursos materiais: terra; adubos; sementes/plantas; água; fitas métricas; balanças; regadores graduados; ancinhos; luvas 
de nitrilo.  
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Anexos 
Anexo 1 – Cartaz animais vertebrados e invertebrados 
 

O que distingue estes dois conjuntos de animais? 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tens de ter em atenção 

as características físicas 

internas dos animais!  
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Anexo 2 – Chave dicotómica 
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Anexo 3 – Imagens de animais numeradas 
 

Mamíferos 
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Aves 
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Répteis 
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Peixes 
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Anfíbios 
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Insetos 
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Moluscos 
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Anexo 4 – proposta de organização da informação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

185 

 

Anexo 5 – notícias sobre animais 
 
 
Links para notícias em formato digital: 

https://visao.sapo.pt/visaojunior/2020-05-02-este-golfinho-e-um-dos-mais-novos-habitantes-do-zoo/ 

https://visao.sapo.pt/visaojunior/2020-02-10-o-que-sentem-e-pensam-os-animais/  

https://visao.sapo.pt/visaojunior/animais/2020-04-10-video-o-caracol-gigante-africano-e-comilao-e-tem-

os-dentes-na-lingua/  

https://www.jn.pt/mundo/cientistas-batizam-nova-especie-de-cobra-com-o-nome-salazar-slytherin-

12101762.html 

https://www.jn.pt/nacional/especial/animais-sao-agora-turistas-nas-cidades-12131851.html  

https://www.noticiasaominuto.com/pais/1339753/sabia-que-ser-um-animal-gordinho-pode-ser-um-risco 

https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1301254/sabia-que-as-formigas-tem-cinco-narizes 

 
 
 
 
Exemplos de recortes de notícias de jornais e revistas: 
 

 

 

https://visao.sapo.pt/visaojunior/2020-05-02-este-golfinho-e-um-dos-mais-novos-habitantes-do-zoo/
https://visao.sapo.pt/visaojunior/2020-02-10-o-que-sentem-e-pensam-os-animais/
https://visao.sapo.pt/visaojunior/animais/2020-04-10-video-o-caracol-gigante-africano-e-comilao-e-tem-os-dentes-na-lingua/
https://visao.sapo.pt/visaojunior/animais/2020-04-10-video-o-caracol-gigante-africano-e-comilao-e-tem-os-dentes-na-lingua/
https://www.jn.pt/mundo/cientistas-batizam-nova-especie-de-cobra-com-o-nome-salazar-slytherin-12101762.html
https://www.jn.pt/mundo/cientistas-batizam-nova-especie-de-cobra-com-o-nome-salazar-slytherin-12101762.html
https://www.jn.pt/nacional/especial/animais-sao-agora-turistas-nas-cidades-12131851.html
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1339753/sabia-que-ser-um-animal-gordinho-pode-ser-um-risco
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1301254/sabia-que-as-formigas-tem-cinco-narizes
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Anexo 6 – Lista de questões-guia 
 
Questões de orientação de exploração da notícia: 

- Todas as notícias têm o mesmo “aspeto”? 

- Em quantas partes se dividem? Quantos parágrafos apresentam? 

- Que tipo de informação(ões) nos apresenta cada uma das partes? A que tipo de questões respondem? 

- Qual será a finalidade deste tipo de texto? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 7 – Cartões com perguntas  
 
 
 
 

 
 

  O quê? Onde? Quem? Quando? 

Porquê? Como? 
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Anexo 8 – Ficha de planificação da notícia 
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Anexo 9 – Cartaz de introdução das unidades de medida 
 

  



 

190 

 

Anexo 10 – proposta de registo da informação 
 

 
 
Analisando os meus registos… 

- O que podem concluir com os registos feitos?  

- Os vossos resultados diferem dos vossos colegas? Porquê? 

- Obtiveram diferentes resultados de comprimento para um mesmo objeto? Porquê? 

 

Concluindo… 

Completa a seguinte frase com as palavras maior e menor. 

1. Quanto ____________ for a unidade de medida _________ é o total de medições necessárias para 

um mesmo objeto. 

  



 

191 

 

Anexo 11 – Cartolina com quadrados 
 
(o exemplo não cumpre os comprimentos referidos em cima) 
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Anexo 12 – Frases para completar (conclusões) 

Completa as frases: 

 

 

 

 

O metro está dividido em _____ partes iguais. 

Cada parte corresponde a _____dm. 

1dm corresponde à _______________ parte do metro. 

 

1dm está dividido em _____ partes iguais. 

Cada parte corresponde a ____cm. 

1cm corresponde à ________________ parte do dm. 

1cm corresponde à ________________ parte do metro. 

 

1cm está dividido em ____ partes iguais. 

Cada parte corresponde a ____mm. 

1mm corresponde à _________________ parte do cm. 

1mm corresponde à _________________ parte do dm. 

1mm corresponde à _________________ parte do metro. 

 
 
  

10 1 décima centésima milésima 
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Anexo 13 – Cartaz com introdução de uma questão-problema 
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Anexo 14 – Cartaz múltiplos do metro 
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Anexo 15 - Questões Plickers sobre animais migratórios: 

 

1. O que é um animal migratório? 

a) É um animal que vive em diferentes países. 

b) É um animal que viaja longas distâncias. 

c) É um animal que se desloca para outros locais à procura de melhores condições de alimentação, de 

reprodução ou de criação. 

d) É um animal que se desloca para outros locais à procura de um parceiro para acasalar. 

 

2. O caracol é um animal migratório? 

a) Sim. 

b) Não. 

 

3. Os animais migram: 

a) Sozinhos. 

b) Em conjunto com a sua família. 

c) Em grandes grupos. 

 

4. Em que altura do dia costumam as aves realizar os seus voos? 

a) Durante a noite. 

b) Durante a manhã. 

c) Durante a tarde. 

d) Durante todo o dia. 

 

5. Porque é que as aves efetuam os seus voos migratórios preferencialmente durante a noite? 

a) Porque não está tanto calor. 

b) Porque durante o dia aproveitam para se alimentarem, sendo mais fácil encontrar alimento. 

c) Porque durante a noite não está tanto vento. 

d) Porque vêm melhor durante a noite. 

 

6. Qual das seguintes opções representa animais migratórios? 

a) Cegonha e Andorinha. 

b) Andorinha e pardal-comum. 

c) Pega-rabuda e periquito. 

d) Cegonha e cão. 

 

7. Em que alturas do ano migram os animais? 

a) Nas épocas mais quentes ou mais frias. 

b) Nas épocas do ano com temperaturas mais amenas. 

 

8. Para onde se dirigem os animais que migram? Elege todas as opções que te parecem corretas. 

a) Para locais com condições climatéricas mais favoráveis. 

b) Para locais onde haja mais variedade de alimento. 

c) Para locais com melhores condições de reprodução. 

 

9. As migrações são: 

a) Temporárias. 

b) Permanentes. 

c) Temporárias ou permanentes. 
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Anexo 16 – Recursos para exploração dos alunos sobre animais em vias de extinção 
 
 
Websites: 

https://www.peritoanimal.com.br/curiosidades/animais-em-perigo-de-extincao 

http://www2.icnf.pt/portal/ap/r-nat/rndsj  

http://www2.icnf.pt/portal/ap/pnpg  

https://novaescola.org.br/conteudo/1134/qual-e-o-criterio-que-define-quando-um-animal-esta-em-

extincao  

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/animais-ameacados-de-extincao.htm  

https://visao.sapo.pt/visaojunior/animais/2016-10-04-animais-em-vias-de-extincao/  

https://www.quercus.pt/comunicados/2011/outubro/330-zona-de-proteccao-especial-da-ria-de-aveiro-a-

saque  

Enciclopédias: 

Enciclopédias dos animais para pequenos leitores, Jacarandá Editora, Autor: Tomás Júna 

Enciclopédia do Conhecimento: Animais, Texto Editores, Autor: DK 

 

Notícias: 

https://www.peritoanimal.com.br/curiosidades/animais-em-perigo-de-extincao
http://www2.icnf.pt/portal/ap/r-nat/rndsj
http://www2.icnf.pt/portal/ap/pnpg
https://novaescola.org.br/conteudo/1134/qual-e-o-criterio-que-define-quando-um-animal-esta-em-extincao
https://novaescola.org.br/conteudo/1134/qual-e-o-criterio-que-define-quando-um-animal-esta-em-extincao
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/animais-ameacados-de-extincao.htm
https://visao.sapo.pt/visaojunior/animais/2016-10-04-animais-em-vias-de-extincao/
https://www.quercus.pt/comunicados/2011/outubro/330-zona-de-proteccao-especial-da-ria-de-aveiro-a-saque
https://www.quercus.pt/comunicados/2011/outubro/330-zona-de-proteccao-especial-da-ria-de-aveiro-a-saque
https://www.fnac.pt/e45908/Jacaranda-Editora
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Anexo 17 – Questões plickers sobre animais em vias de extinção 
 

1. O que significa a expressão “espécie em vias de extinção”? 

a) Significa que é uma espécie cujas populações estão a diminuir gradualmente, ao longo dos anos, 

colocando-a em risco de sobrevivência. 

 

2. Todos os animais correm o mesmo perigo de extinção? 

a) Sim. 

b) Não. 

 

3. Qual ou quais das seguintes afirmações é/são verdadeira(s)? Para classificar os animais quanto 

ao seu perigo de extinção… 

a) É tido em conta a quantidade de alimentos disponíveis para essa espécie. 

b) É tido em conta o número de indivíduos dessa espécie observado na Natureza. 

c) É tido em conta o número de crias que nascem por ano. 

d) Não existem consenso quanto aos critérios utilizados. 

 

4. O que significa uma espécie estar “quase ameaçada”? 

a) Que não há perigo de que possa estar ou vir a estar ameaçada. 

b) Que está perto de ser classificada ou provavelmente será incluída numa das categorias de ameaça 

(‘Criticamente em Perigo’, ‘Em Perigo’ ou ‘Vulnerável’) num futuro próximo. 

c) Que pode vir a estar ameaçada num futuro longínquo. 

d) Que há pouca probabilidade de sobreviver nos próximos anos.  

 

5. O que significa um animal estar “extinto na Natureza”? 

a) Que o animal deixou de existir para sempre na Natureza. 

b) Que o animal desapareceu sem deixar rasto. 

c) Que o animal apenas sobrevive “dentro de casa”.  

d) Que o animal deixou de ser observado no seu habitat natural, sendo conhecido por sobreviver apenas 

em cativeiro ou como uma população naturalizada fora de sua área natural. 

 

6. Quais das seguintes opções correspondem a possíveis causas da extinção das espécies animais? 

a) Caça. 

b) Desflorestação. 

c) Alimentação do homem. 

d) Poluição e consequente destruição de habitats. 

 

7. As causas de extinção dos animais podem ser: 
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a) Naturais. 

b) Humanas. 

c) Naturais e humanas. 

 

8. Qual dos seguintes animais está ameaçado em Portugal? 

a) Lince ibérico. 

b) Águia-imperial-ibérica. 

c) Urso Polar. 

d) Elefante branco. 

 

9. Que medidas/ações tem tomado o homem para prevenir a extinção dos animais? 

a) Proibir a caça de alguns animais. 

b) Aumentar o consumo de bens alimentares. 

c) Criar áreas e zonas protegidas. 

d) Dinamizar campanhas e ações de sensibilização.  

 

10. O que é uma reserva natural? 

a) São áreas protegidas com elevado valor ecológico e geológico e que desempenham um importante 

papel na preservação das espécies. 

b) São áreas protegidas onde apenas vivem um número limitado de pessoas e espécies, garantindo uma 

maior proteção das espécies. 

c) São áreas destinadas à proteção de espécies animais. 

d) São áreas protegidas com o principal objetivo de acolherem e preservarem espécies vegetais. 

 

11. Porque será que abordamos a preservação da Natureza no contexto da extinção dos animais? 

a) Porque os animais fazem parte da Natureza. 

b) Porque a preservação da Natureza implica também a preservação dos animais. 

c) Porque a preservação da Natureza é uma das principais medidas que o homem deve tomar para 

prevenir a extinção das espécies. 

d) Todas as anteriores. 
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Anexo 18 – Textos dramáticos 
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Anexo 19 – quadro planificação personagens do texto dramático 
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Anexo 20 – texto discurso direto e indireto 
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207 

 

2.1. Qual o comprimento necessário de cerca para cada uma das zonas? Explica como chegaste à tua 

resposta. 

 

 

 

O que podes concluir? (risca a informação errada) 

 

• O perímetro de uma figura é igual: à soma do comprimento de um dos lados da figura vezes o seu 

número de lados / à soma do comprimento de todos os lados de uma figura.  

 

 

1. Uma vez que tinha de ir comprar material, o senhor de Zoo pensou em substituir também o aquário 

dos peixes, que estava já muito estragado. Tal como para as outras situações, ele precisa de saber 

qual o comprimento de cerca que precisa de comprar. 

Mas, quando chegou à zona do aquário, debateu-se com um problema… Como iria conseguir medir 

se o aquário era circular?? Pensa como podes ajudar o senhor do Zoo. Podes utilizar os recursos 

materiais presentes na caixa para encontrares a resposta. Explica o teu raciocínio. 
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Anexo 22 – folhas representativas das diversas malhas e conclusões 

 
 

Concluindo… 

 

O _______________ é o polígono que melhor serve de 

unidade de medida.  

Quanto _______________ é a unidade de medida utilizada numa medição, ________________ é o número 

de vezes que ela é replicada. 

 

Anexo 23 – Questões-problema área 

 

maior quadrado menor 
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Anexo 24 – Links dos recursos educativos (jogos, interatividades e vídeos) 

 

1. https://lmsev.escolavirtual.pt/playerteacher/externallesson/101725/L/2368?seType=&coId=93105 

(1.º exercício – encontrar/reconhecer figuras com o mesmo perímetro; 2º exercício figuras com a 

mesma área e diferentes perímetros; 3º vídeo explicativo sobre o cálculo da área e 

reconhecimento da unidade de medida principal como o metro quadrado; 4º cálculo da área de 

uma figura) 

 

 

2. https://lmsev.escolavirtual.pt/playerteacher/externallesson/101724/L/2368?seType=&coId=93105 

(1.º e 2.º exercícios  - cálculo de áreas de figuras por enquadramento; 3º recurso - vídeo explicativo 

sobre cálculo de um retângulo; 4º exercício - cálculo da área de um quadrado) 

 

3. https://www.cokitos.pt/jogo-construtor-de-area/play/ (para explorar a relação entre a área e o 

perímetro e para criar figuras com um determinado perímetro e área dados inicialmente) 

4. https://www.cokitos.pt/perimetro-e-area-das-figuras-geometricas/play/ (para calcular a área e o 

perímetro de um triângulo, um quadrado e um retângulo, segundo as imagens e os comprimentos 

dos lados dados) 

 

5. https://www.cokitos.pt/calculo-da-area-de-superficie-plana/play/ (cálculo da área de figuras 

decomponíveis em unidades quadradas) 

 

6. https://lmsev.escolavirtual.pt/playerteacher/resource/107393/L?se=2370&seType=&coId=93206 –

apenas os exercícios 5 e 6 (cálculo de áreas e conversão entre unidades de medida de área) 

 

7. https://lmsev.escolavirtual.pt/playerteacher/resource/106967/L?se=2368&seType=&coId=93110 – 

exercícios 6 a 10 (resolução de problemas envolvendo o cálculo do perímetro e da área) 

 

 

 

 

Anexo 25 – fontes de informação sobre o herbário 

https://dicasdeciencias.com/2010/07/23/vamos-montar-um-herbario/  

http://www.cienciaviva.pt/projectos/pulsar/herbario.asp  

https://pt.slideshare.net/fernandaataide55/herbrio-71383369  

  

https://lmsev.escolavirtual.pt/playerteacher/externallesson/101725/L/2368?seType=&coId=93105
https://lmsev.escolavirtual.pt/playerteacher/externallesson/101724/L/2368?seType=&coId=93105
https://www.cokitos.pt/jogo-construtor-de-area/play/
https://www.cokitos.pt/perimetro-e-area-das-figuras-geometricas/play/
https://www.cokitos.pt/calculo-da-area-de-superficie-plana/play/
https://lmsev.escolavirtual.pt/playerteacher/resource/107393/L?se=2370&seType=&coId=93206
https://lmsev.escolavirtual.pt/playerteacher/resource/106967/L?se=2368&seType=&coId=93110
https://dicasdeciencias.com/2010/07/23/vamos-montar-um-herbario/
http://www.cienciaviva.pt/projectos/pulsar/herbario.asp
https://pt.slideshare.net/fernandaataide55/herbrio-71383369
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Anexo 26 – cartaz introdutório de uma questão-problema 
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Anexo 27 – links de acesso a herbários digitais e floras 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links: 

https://flora-on.pt/  

https://jb.utad.pt/  

https://www.uc.pt/herbario_digital  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://flora-on.pt/
https://jb.utad.pt/
https://www.uc.pt/herbario_digital
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Anexo 28 – Cartões com imagens relativas a pessoas e animais 

 

 

Ex: O cão come uma bolacha / Ele come uma bolacha / O Tobias come uma bolacha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

213 

 

Anexo 29 – cartões com imagens relativas a ações 
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Anexo 30 – frases para completar (conclusões) 

 

 

 
 

 

Completa as frases utilizando as palavras dentro dos retângulos acima. 

 

1. As frases são constituídas por dois grupos principais: o grupo ____________ e o 

grupo ______________. 

 

2. O grupo _____________ tem como elemento principal um _________________. 

 

3. O grupo _____________ tem como elemento principal um ___________   

______________ / _______________ / ______________ ou um __________________. 
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Anexo 31 – ficha do livro de fichas de português 
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Anexo 32 – poema 

 
 

 

 
Anexo 33 – conjunto de questões de interpretação/compreensão do poema 

Relativamente à primeira estrofe: 

1. De que é que precisa o vento para adormecer? 

2. Acham que se o vento se esforçar muito por adormecer sem ter antes lido, consegue? 

3. O vento só lê folhas de tília, de bambu ou buganvília, ou pode ler outras folhas? 

Relativamente à segunda estrofe: 

4. Quando o vento encontra “um abrigo”, o que é que acontece? 

5. Que efeito tem na natureza o sono do vento? 

6. O que é que nos dizem os dois últimos versos do poema? 

 

Relativamente ao poema em geral: 

7. O que é que o poeta estava a fazer antes de o vento arrastar a folha? 

8. A “folha” que é referida no verso 10 é igual às folhas referidas nos versos 4 e 5? 

9. Acham que o poeta ficou zangado com o que o vento fez? Porquê? 
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Anexo 34 – proposta de tabela para registo das informações relativas ao poema 

 
 
Anexo 35 – poema com lacunas 
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Anexo 36 – cartaz introdutório de uma questão-problema  
 

 
 
  



 

219 

 

Anexo 37 – frases para completer 
 

 
 
 
 

1. 1kg equivale a ______g. 

2. 1g é a _______________parte do kg. 

3. 1g equivale a _____________mg.  

4. 1mg é a ________________ parte da g. 

 
 
 
 
 
 
 
Anexo 38 – tabela para completar 
   

1000 milésima 
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Anexo 39 – ficha do caderno de atividades de matemática 
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Anexo 40 – cartaz introdutório das unidades de medida de capacidade 
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Anexo 41 – cartaz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1. Sabendo que as restantes palavras que expressam as outras unidades de medida refletem 

também a sua relação com o litro e observando as informações dadas pela tabela, completa-a. 

  

:10 :10 :10 
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Anexo 42 – situações-problema (unidades de medida de capacidade) 
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Apêndice 2 – Questionário de (auto)avaliação da autonomia dos alunos (QAAA) 

 

 Dimensão da Motivação 
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Dimensão da Planificação 

 

 
 
 

11 

 
11 Sempre que os alunos selecionem a opção de resposta “Sim, eu consigo.” surge-lhes a tabela que se pode observar por baixo da 

questão. 
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Dimensão das Estratégias e Recursos Materiais 
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Dimensão da Monitorização 
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Dimensão da Cooperação 
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Lista de anexos 

Anexo 1 – Notas de Campo 

Notas de Campo do 1.º contexto de observação 

 

Contexto de observação: Centro escolar nossa senhora do Pranto 

Dia: 30/09/2019 

8:30h 

Cheguei à escola e são cerca das 8:30h, o portão principal está aberto e entro. Uma 

auxiliar do ATL está à entrada do edifício, mas já no interior da escola, sentada numa 

cadeira e em frente a uma mesa. Apresento-me, explicando de onde venho e o que estou ali 

a fazer, e manda-me esperar naquele espaço da entrada da escola até a professora chegar. 

Explica que os professores costumam reunir numa sala, onde passam os momentos do 

intervalo, mas que como não sabe como deve proceder é melhor esperar por ali. Dirijo-me 

então para uma mesa que está posicionada de frente para a entrada. 

A auxiliar a olhar para o portão da escola a ver os meninos que chegam (sempre 

acompanhadas por alguém, um adulto ou familiar mais velho). Aponta numa ficha os 

meninos que chegam. Consigo ver que as folhas em que assinala uma cruz, contêm a lista 

de crianças que frequentam o ATL, uma vez que a algumas crianças pergunta o seu nome e 

o nome da sua professora. Uma criança chega sozinha e a auxiliar pergunta com quem veio 

para a escola, dizendo que não pode vir sozinha e que tem de ver quem a trás. Alguns 

meninos chegam, mas como não frequentam o ATL a auxiliar manda-os esperar no que 

considero ser o “hall de entrada” da escola. As crianças que têm ATL são mandadas seguir 

para o espaço onde este se concretiza. 

Em cima da mesa onde estou encostada, existe uma espécie de vitrine afixada na 

parede onde se pode ver vários avisos e publicidades. Este “espaço” é gerido pela 

associação de pais, o que podemos intuir pelas letras recortadas e afixadas neste espaço 

como se do título se tratasse. Nesse espaço encontram-se vários folhetos e posters alusivos 

a informações relativas ao horário de funcionamento do ATL, os contactos de telefone e 

email do mesmo, o aviso de uma convocatória geral, à atividade extracurricular “Xadrez” e 

ainda cartazes de publicidade de escolas de formação de futebol, dança e escuteiros. 

Por voltas das 8:40h chega à escola uma outra auxiliar, cumprimenta quem vê e 

segue para dentro das instalações escolares. Passados 5 a 10min regressa e vai para o 
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portão da escola receber os restantes alunos que vão chegando. Entretanto, com a chegada 

desta auxiliar a que estava a dar entrada às crianças que frequentam o ATL retira-se.  

São 8:55h e a educadora cooperante chega à escola e ao ver-me cumprimenta-me. 

Seguimos para a sala onde irei realizar a minha observação e futuras intervenções. Quando 

chegamos à sala, os meninos já se encontravam no seu interior com a auxiliar educativa.  

 

9h 

A educadora e a auxiliar tratam de receber as crianças que vão chegando à sala com 

os pais. Algumas crianças estão ao colo dos pais ou agarrados a estes, dando abraços, e 

choram quando estes se viram para ir embora ou a educadora os tentar pegar ao colo, 

separando-os dos pais. Alguns aproveitam este momento para falar com a educadora e 

vice-versa. As outras crianças que já estavam dentro da sala estão sentadas nas mesas ou 

no chão a realizar jogos de diversos tipos (puzzles, jogos de encaixe, ímanes, jogos de 

enfiamento, etc.). As que vão chegando escolhem também um jogo de mesa ou de chão 

que queiram para jogar. Algumas das crianças vão terminando os jogos e quando isso 

acontece levantam-se e dirigem-se para a área dos jogos para escolher outro. Algumas 

delas arrumam o jogo na caixa respetiva e levam-no consigo para colocar no armário de 

onde retiraram e outras deixam-no em cima da mesa.  

A educadora dirige-se a nós e explica que este é um momento de acolhimento 

individual das crianças e que serve para as fazer sentir bem, criando um laço afetivo com 

elas nesta fase inicial do percurso escolar (13 crianças frequentam o pré-escolar pela 

primeira vez). Assim, deixa-as sempre brincar nos primeiros 30/40 min.  

Às 9:30h a educadora manda arrumar cantando o seguinte “está na hora de arrumar, 

vamos lá começar”. Algumas crianças (4 a 5) pedem para brincar mais algum tempo e a 

educadora responde que têm mais 5 min e que vai colocar um alarme no telemóvel para 

contar esse tempo. Assim, coloca um alarme e põe o telemóvel num armário da sala. 

Quando toca o alarme, a educadora dirige-se ao telemóvel e diz aos alunos que o ouçam, 

relembrando que está na hora de arrumar. Cada criança arruma o(s) jogo(s) com que esteve 

a brincar no sítio respetivo e de seguida senta-se na área do tapete.  

Todas as crianças se vão sentando à medida que terminam de arrumar e a 

educadora, a auxiliar, a professora de educação especial e eu e a Sónia sentamo-nos em 

cadeiras de frente para elas. Depois de estarmos todos sentados, a educadora começa a 
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contar a canção do “Olá, como estás?” com os meninos. Apenas alguns meninos 

acompanham a cantar. Cantam ainda a canção “atirei o pau ao gato” e uma canção alusiva 

ao ouriço.   

A educadora levanta-se, vai buscar uma saca plástica e volta-se a sentar. Abre a 

saca e retira algumas das coisas que estão lá dentro (são fotografias plastificadas das 

crianças com diferentes tamanhos e os nomes das mesmas, também plastificados). Vira-as 

para os meninos e explica que são fotografias deles e que as vai colocar na sala. Pergunta 

se sabem aonde as vai colocar. Explica que as vai colocar nos cabides que se encontram no 

corredor que dá para a porta da sala, para pôr nas caixas dos trabalhos e nos chapéus, assim 

saberão qual pertence a quem. 

A educadora pousa as fotografias na mesa que se contra detrás dela e, com um tom 

de voz baixo, diz aos meninos para se levantarem e fazerem uma fila atrás dela para irem 

até à biblioteca. Todos nos levantamos e em fila dirigimo-nos para a biblioteca da escola. 

As crianças seguem em fila indiana atrás da educadora e eu e a Sónia, a auxiliar educativa 

e a professora de ensino especial vamos ao lado das crianças. Quando lá chegamos, a 

educadora mandou os meninos fazerem uma roda e sentarem-se.  

Na mão, levava uma folha de uma árvore que mostra aos meninos depois de 

estarem sentados. Explica que esta está amarela e pergunta o porquê de estar com aquela 

cor. Informa que é outono e que nesta altura do ano as folhas das árvores caem e ficam 

amarelas.  

Uma vez já sentados, a educadora diz que vão jogar ao jogo do lencinho vai na mão 

(mas com a folha). Jogam várias vezes até todas as crianças terem oportunidade de apanhar 

a folha e correr atrás do colega. Algumas crianças (Santiago Maia, Leandro) recebem ajuda 

da educadora e da professora de educação especial para concretizarem o jogo. Quando 

termina este jogo, as crianças levantam-se e com ordem da educadora cantam e repetem os 

movimentos que a educadora faz ao som das canções da “machadinha” e “indo eu, indo eu 

a caminho de Viseu”, cantadas pela educadora, com a nossa ajuda e alguns meninos.  

Terminadas estas atividades, as crianças fazem fila para a casa de banho, para um 

momento de higienização. Ao terminarem, as crianças que trazem lanche de casa vão 

buscar às suas mochilas, penduradas nos cabides no corredor fora da sala, e seguem para a 

sala, sentando-se nas mesas, e as que têm o lanche da escola seguem diretamente para a 
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sala. A auxiliar fica com as crianças na casa de banho e a educadora segue para a sala com 

as crianças que estão prontas.  

O Diogo faz anos e trouxe um bolo para festejar o seu aniversário na escola. A 

educadora coloca o Diogo na ponta das mesas e o bolo à sua frente. Acende as velas e 

cantamos os parabéns. Os meninos comem bolo e lancham. À medida que vão terminando 

arrumam a sua mochila, se for o caso, e sentam-se nuns bancos dispostos em frente ao 

computador existente na sala e vêm um vídeo do Tom and Jerry cerca de 10/15 minutos. 

Este é o tempo que demoramos a ir com a educadora à sala dos professores, no período do 

intervalo da manhã.  

Quando regressamos à sala os meninos continuavam a ver os vídeos no computador 

e a educadora pergunta se querem ir brincar lá para fora, ao qual respondem que sim a 

saltar e levantam-se dos bancos. A educadora manda-os acalmar e dirige-se à zona onde 

estão os chapéus e chama um menino de cada vez para colocar o chapéu na cabeça. 

Manda-os esperar sentados na beira das janelas até todos os meninos estarem prontos. 

Um pouco antes de a educadora os mandar para dentro da sala, vai organizar os 

materiais e as mesas para realizarem uma atividade dirigida. Quando entram para a sala, a 

educadora manda os meninos mais velhos sentarem-se numa mesa e os restantes dividem-

se pelos outros lugares. Às crianças mais velhas é dado um desenho com uma árvore e é-

lhes pedido que desenhem 5 folhas a cair da árvore, uma vez que o Diogo fez hoje 5 anos, 

e depois podem decorar e pintar a árvore a seu gosto. As restantes crianças fazem um 

desenho livre. Durante esta atividade tive oportunidade de ajudar o Lourenço. A professora 

explicou que ele tem problemas ao nível da motricidade fina. Assim, desenhei algumas 

letras do seu nome a tracejado e pedi que ligasse todos os pontos. O seu tracejado passava 

por cima de apenas alguns pontos e ligou o primeiro ao último ponto (“fechando” a letra). 

À medida que iam terminando a tarefa, as crianças tinham liberdade de escolher a 

área para onde queriam ir brincar. Quase na hora de almoço, os meninos que frequentam o 

ATL dirigem-se à casa de banho com a auxiliar e os restantes permanecem na sala a 

brincar ou a ver vídeos no computador. Os do ATL seguem depois diretamente para o 

refeitório e os restantes são encaminhados ao portão da escola pela educadora e pela 

auxiliar da sala.  

Quando os meninos que vão almoçar a casa são encaminhados para irem buscar os 

seus casacos e mochilas, o Diogo diz que quer levar a sua bata para casa. A auxiliar 
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pergunta-lhe porquê, mas este não responde. O Diogo volta a repetir o mesmo, a auxiliar 

tenta perceber o porquê e explica-lhe que esta tarde poderão fazer pinturas. O Diogo 

dirige-se à educadora e pergunta se vão fazer pinturas esta tarde. A educadora encontra-se 

a falar com outro adulto e não responde. O Diogo continua a perguntar até obter uma 

resposta. A educadora diz-lhe para deixar a bata na escola, mas ele explica que a quer 

levar. O Diogo volta a dirigir-se à auxiliar a fazer o mesmo pedido. Acaba por ir embora 

sem a levar. 

 

14h  

 As crianças aguardam sentadas no chão do corredor e à porta da sala pela 

educadora. Entram na sala e a educadora pede para se sentarem no tapete para conversar 

com eles. Entretanto chegam outras crianças à sala (as que foram almoçar a casa) e sentam-

se sem dizer nada. A educadora chama-os e pede-lhes que digam “olá” ou “boa tarde”. 

Quando a cumprimentam voltam a sentar-se. 

 A educadora explica o que vão fazer a seguir: colar as fotos que viram de manhã 

numas caixas que lhe vai entregar e que servirão para guardar os trabalhos que irão realizar 

daqui para a frente. Dirigem-se então às mesas e com a ajuda de um dos adultos da sala, 

colam a sua fotografia na caixa e guardam-na no local assinalado pela educadora. Quando 

todos terminam a educadora vai buscar duas mantas e coloca-as na parte exterior, à 

sombra, e diz aos meninos que podem ir brincar para lá, levando materiais/brinquedos do 

interior da sala. Algumas crianças decidem ficar no interior a brincar noutras áreas, a 

recortar ou pintar, ao que a educadora não se opõe.  

Durante este período, várias crianças gritaram e chamaram um adulto porque o 

Lourenço lhes estava a tirar os brinquedos ou a destruir as construções (baseado nas suas 

afirmações).  

Por volta das 15:10h as crianças começam a arrumar e sentam-se nos bacos em 

frente ao computador a ver um vídeo no youtube. O Diogo, que festejou o aniversário, 

distribui, com a ajuda da educadora, uma lembrança a cada menino. Os meninos que têm 

ATL vão à casa de banho com a auxiliar e seguem depois para o refeitório. Os restantes 

permanecem na sala e são depois levados pela educadora ao portão da escola e entregues 

aos familiares.  
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Quando foram buscar os casacos e as mochilas para ir embora, o Diogo voltou a 

dizer que queria levar a bata embora. A auxiliar diz-lhe para apenas levar no fim de 

semana porque podem precisar na escola. O Diogo diz que volta a trazer amanhã e acaba 

por levá-la.  

 

Dia: 01-10-2019 
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Dia: 02-10-2019 
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Dia: 07/10/2019 
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Dia: 08/10/2019 
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Dia: 09/10/2019 
 

 
 



 

256 

 

 
 
 



 

257 

 

 
 

 

 

 



 

258 

 

 

 

 

Dia: 14/10/2019 

9h 

Cheguei de manhã à escola e às 8:55h ao dirigir-me para a sala vejo a Beatriz ao 

colo de uma funcionária do ATL. Quando chego à sala, os meninos que já chegaram estão 

sentados nos bancos com a Marta, a educadora ainda não chegou. Alguns estão ainda à 

porta da sala com os pais. A Matilde está com a mãe, a mãe tenta-a deixar na sala, mas 

quando se vira a Matilde começa a chamar por ele e a dizer para ficar. O Santiago Maia 

também está com a mãe à porta da sala. Entretanto chegam mais crianças do ATL e a 

Beatriz dirige-se a mim a pedir colo, quer a mana. 

A Marta pede-me para pôr uma música e coloco um vídeo no youtube. A educadora 

chega à sala e cumprimenta os meninos que já estão dentro desta e continua a receber os 

que vão chegando. O Duarte chega à porta da sala com o pai, mas não quer entrar. Fica no 

exterior da sala com ele durante algum tempo (10/15min) a chorar porque não quer que vá 

embora. A educadora diz que hoje vamos à Biblioteca às 9:30h ouvir uma história (hora 

dinamizada por uma funcionária da biblioteca de Ílhavo) e, por isso, não vai hoje ela contar 

uma história. Para não ficarem todo este tempo no computador, a educadora pergunta aos 

meninos quem quer fazer plasticina, quem quer brincar com os jogos ou pintar, dividindo-

os por 3 mesas distintas, cada uma com uma das atividades referidas. A professora de 

educação especial trabalha com o Leandro na plasticina. 

O Duarte continua lá fora com o pai, a educadora vai tentar ajudar a acalmar-se e a 

entrar na sala. Regressa com ele, mas o Duarte continua a chorar e aos gritos chama pelo 
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pai. Permanece assim durante mais 10/15 minutos. Uma senhora bate à porta da sala e diz 

que já podemos ir para a biblioteca para a hora do conto. Mandamos os meninos arrumar e 

fazer uma fila para irmos para a biblioteca. A professora de educação especial fica na sala 

com o Duarte. Quando chegamos à biblioteca, os meninos sentam-se em cima de uns 

tapetes que estavam no chão, em semicírculo e de frente para a menina que estava a 

dinamizar a atividade.  

Explica-lhes que hoje vão ouvir uma história sobre meios de transporte e pergunta 

quais é que conhecem. Falam do carro, do camião, da bicicleta, do helicóptero… Durante 

esta conversa inicial o Lucas levanta-se e tenta pegar num dos livros que estão em 

exposição numa mesa ao lado da menina que está a contar a história. A Marta manda-o 

sentar, o Lucas senta-se, mas volta-se a levantar e tenta pegar no livro. O Lucas começa a 

chorar e a Marta sai com ele da Biblioteca para se acalmar, a pedido da educadora. 

Depois de falarem sobre os transportes, a dinamizadora pega no livro escolhido 

para o pré-escolar e pergunta que transporte é aquele que está na capa do livro. “É uma 

escavadora” responde o Gustavo. “Tem uma flor” responde a Inês. A dinamizadora 

começa a contar a história. Durante o conto, o Lourenço, ao lado de quem eu estava 

sentada, vira-se para trás e começa a mexer nos livros que estavam expostos na estante que 

estava nas nossas costas. Houve momentos (2 vezes) em que observei a Beatriz com o 

dedo na boca e a mexer no cabelo. O Leandro, sentado na frente, esteve todo o tempo 

fixado no livro. A propósito da história (da flor da história e das suas sementes), as 

crianças cantam uma canção ensinada pela dinamizadora, já na penúltima página do livro. 

Quando termina a história, a dinamizadora explica que tem uma proposta de 

atividade para os meninos fazerem. Devem, em grupo ou individualmente, desenhar um 

meio de transporte que gostem já existente ou então inventar um. Das ideias que surgirem 

do grupo de crianças, devem criar um projeto de sala, tipo em maquete, para depois 

exporem na Biblioteca de Ílhavo. Haverá um concurso e o projeto com mais votos ganhará 

o mesmo. Assim, faz um apelo a todas as crianças para levarem os seus familiares à 

biblioteca para verem os trabalhos e dá à educadora um recado para dar aos pais.  

Vamos embora da biblioteca e os meninos são reencaminhados diretamente para a 

casa de banho. Decorre o momento de higienização e ao terminarem seguem caminho para 

a sala, aproveitando para pegar nas mochilas (quem traz lanche de casa). É hora do lanche, 

à medida que chegam à sala sentam-se nas mesas e começam a comer. Distribuímos pão e 
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leite pelas crianças que querem. Durante o lanche o Lourenço e o Santiago Maia batem um 

no outro (dão chapadas e empurram), quando um bateu o outro respondeu da mesma 

forma. O Santiago Maia começa a chorar e eu aproximo-me para os separar. Pergunto o 

que aconteceu e o Lourenço diz que o Santiago Maia lhe bateu e eu perguntei-lhe se fez o 

mesmo, ao qual abana a cabeça a dizer que não. Eu digo-lhe que o vi a bater, mas ele 

continua a dizer que quem começou e bateu foi o Santiago Maia. Não pediu desculpa após 

lhe terem pedido e começa a observar outros colegas e o que fazem na sala. Quando se 

volta a sentir diz que não quer comer o pão, passados 5 minutos vejo-o a atirar pão para os 

colegas da frente e a dar pontapés à mochila da Ema. 

Quando todos terminaram de lanchar, a educadora abriu a janela/porta que dá para 

o espaço exterior e deu permissão aos meninos para irem brincar para esse espaço, mas 

apenas para a área coberta que estava seca. Abre o cadeado que prende os triciclos para 

poderem andar. É hora do intervalo e vamos com a educadora à sala dos professores para 

lanchar. 

11h 

Regressamos à sala e as crianças permanecem a brincar no espaço exterior na 

supervisão da Marta. Juntamo-nos a elas. Passados 10 minutos a educadora manda-os 

arrumar os triciclos e vamos para o interior da sala. A educadora manda as crianças 

sentarem-se nos bancos na área do tapete e começa a cantar uma canção acompanhada com 

movimentos (mexer o dedo, a mão, o ombro, o pé, a perna, o corpo todo). Terminada a 

música, seguem as regras que a professora dita: sentem-se, levante-se, etc. e depois fazem 

diversos sons com a boca: A, E, I, O, U, estalinhos com a língua, com os lábios, etc. Todos 

os meninos cantam, fazem a coreografia, os sons, à exceção do Santiago Maia. A maioria 

ri-se com os sons, gesticula (mostram-se felizes com a atividade).  

Os meninos voltam-se a sentar-se e a educadora começa a falar de alguns animais e 

pergunta o que é que eles comem: o que come o lobo? E o gato? Vai perguntando a um 

menino de cada vez. As crianças interrompem-se umas às outras para falar e responder. A 

educadora explica que ainda não sabem a regra de pôr o dedo no ar. Levanta-se e vai 

buscar um coração de plástico que tinha usado nas outras semanas quando falava da “fada 

do outono”. Diz em tom de voz baixo que só pode falar quem for tocado pelo coração e 

assim só podia responder um de cada vez. De pé, vai tocando na cabeça dos meninos e vai 

questionando-as sobre o que é que gostam de comer e vai comentando se é bom ou não 
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para a nossa saúde. Senta-se e o Diogo diz que não o escolheu e começa a chorar. A 

educadora explica que ainda não terminou o jogo ao que responde “sim sim, agora sinto-

me triste” (já por várias vezes o Diogo comentou que está triste, chateado, nervoso…). A 

educadora continua a fazer o jogo e mal toca no Diogo este sorri. 

A educadora senta-se e retira da secretária que está atrás de si um conjunto de 

desenhos que coloca nas suas pernas. Explica que naquele desenho têm um prato e um 

garfo de um lado e uma faca do outro. Devem decorar os talheres e os pratos a seu gosto e 

desenhar no prato a sua comida preferida. Assim chama um menino de cada vez e entrega-

lhe o desenho e pede para que se sente numa mesa a realizar a tarefa. 

Durante a realização desta, estive a acompanhar o Leandro. Perguntei-lhe o que 

gostava de comer e à medida que me ia respondendo eu pedia-lhe para o desenhar. Sempre 

que falávamos no alimento/comida que ele dizia o Leandro sorria e dizia “ehhhh”. Por 4/5 

vezes o Leandro riscou o desenho dos colegas que estavam ao seu lado. Completou a tarefa 

e não se levantou nem tentou fugir por nenhuma vez.  

À medida que as crianças completavam a tarefa, iam brincar para a área da sala que 

escolhessem. Às 12h o Leandro é acompanhado ao portão para ir para casa. Às 12:15h as 

crianças que estão na sala começam a arrumar para ir almoçar. 

 

14h 

Chegamos à porta da sala e os meninos estavam sentados no chão com uma auxiliar 

do ATL e a educadora já estava a abrir a porta da sala. Entramos e sentam-se nos bancos. 

A educadora quer falar com eles e baixa o seu tom de voz. 

Dia 16 de outubro é o dia da alimentação e será celebrado na escola. Para 

comemorar, entre outras atividades, a escola enviou recados para casa a pedir alimentos 

aos alunos que irá doar a famílias carenciadas. Algumas crianças já trouxeram hoje 

alimentos de casa e a educadora decide mostrar os mesmos. Retira-os da saca e pergunta o 

que são, um a um. Depois pergunta para cada um se são ou não bons para a nossa saúde, e 

chama à atenção que alguns deles só devemos comer de vez em quando. Volta a guardar os 

alimentos nas sacas do supermercado e entrega-os às crianças que os trouxeram, para irem 

com a auxiliar colocar no local respetivo da recolha. O Lourenço também vai com a Marta, 

embora não tenha trazido.    
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De seguida, vêm a coreografia e ouvem a música “what the fox says?” no youtube. 

A música é colocada uma segunda vez para os meninos dançarem, no entanto, o Duarte e o 

Gustavo dizem que não querem dançar e a educadora diz-lhes então para se sentarem numa 

mesa a ver os colegas. Dançam a música duas vezes e livremente. Algumas crianças 

dançam a pares, outras estão sozinhas. Algumas tentam imitar a coreografia que vêm no 

computador e outras simplesmente criam os seus movimentos. Com a orientação da 

educadora vão saltando e realizando outros movimentos. Dançam também a música 

“Panda style”. 

O Duarte e o Gustavo que estavam sentados na mesa, entretanto foram buscar jogos 

para fazer na mesa. Neste tempo a Marta também chegou à sala e sentou-se com o 

Lourenço a fazer um puzzle. Quando as outras crianças terminaram de dançar, sentam-se 

nos bancos e no tapete e a educadora chama os meninos mais velhos, entrega-lhes uma 

folha com uma atividade e manda-os sentar numa mesa. Os restantes podem ir brincar com 

jogos ou fazer um desenho livre. No entanto, 2 crianças mais pequenas pedem-lhe para 

fazer também a atividade, ao que a educadora respondeu afirmativamente.  

A folha, dividida a meio por uma linha a tracejado, tinha o desenho e respetivas 

sombras de 6 alimentos distintos, cada um dentro de um quadrado a tracejado. Era 

pretendido que as crianças cortassem esses quadrados com os alimentos desenhados e 

depois os colocassem na sombra respetiva a cada um. Quem quis pintou os alimentos. À 

medida que terminavam iam brincar para a área que quisessem.  

 

Observações individuais: O Lucas vai buscar as orelhinhas de coelho que estão na 

casinha e aproxima-se da educadora. Esta coloca as orelhas e o Lucas começa a saltar e a 

bater palmas. (…) O Lucas vai buscar o livro recortado, com encaixe para a cara, e 

aproxima-se da educadora com o livro aberto. Esta coloca o livro aberto na sua face e o 

Lucas afirma “flor”, enquanto sorri e salta. (já observei o Lucas várias vezes em diferentes 

dias a utilizar estes objetos/materiais) 
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Dia: 15-10-2019 

9h 

Chego à sala e os meninos estão sentados nos bancos com a Marta à espera dos 

colegas e da educadora, enquanto vêm o Ruca no youtube. A Marta vai recebendo os 

meninos e os pais que vão chegando à sala. Entretanto chegam as crianças que estavam no 

ATL, acompanhados por uma funcionária. A Beatriz vem ter diretamente comigo e diz-me 

que quer a mãe. Estica os braços para mim e pede-me para se sentar no meu colo. Quando 

a educadora chega cumprimenta-os e dá continuidade à receção dos meninos que vão 

chegando. Para que não estejam sentados, a educadora informa que podem ir brincar com 

os jogos ou se tiverem desenhos por acabar também os podem terminar. 

 As crianças ficam a brincar com os jogos e a fazer desenhos até às 9:30h. O 

Leandro está com a professora de educação especial. Outros meninos estão no computador 

a ver vídeos. Jogos procurados: puzzles, entre os quais o do corpo humano, os de madeira, 

os de peças grandes e gostam de os fazer no chão; os ímanes; desenho livre ou pintura, 

recorte e colagem. (refleti esta manhã que são quase sempre estes os jogos utilizados; a 

área dos livros é a menos explorada pelas crianças, por norma só pegam no livro com o 

recorte para a cara ou então quando lhes é pedido para se sentarem numa mesa a ler uma 

história – por norma as crianças que vão a casa almoçar e ficam à espera na sala até às 

12:30h0). O Diogo andava a saltar de atividade em atividade, não esteve mais que 2 

minutos em nenhuma área ou com um jogo.  

 Enquanto as crianças brincavam, a educadora preparava os materiais (computador, 

projetor, mantas, tela projetora) na biblioteca para uma atividade de hora do conto com o 

PowerPoint.  

 Às 9:30h a educadora manda arrumar e sentarem-se nos bancos na área do tapete. 

Algumas crianças não querem arrumar porque querem terminar o seu desenho. A 

educadora explica que nestes momentos, quando sabemos que falta pouco para os 

mandarmos arrumar, não devemos deixá-los começar nenhuma tarefa nova, porque se 

torna mais difícil a deixarem. Os meninos vão-se sentando, o Lourenço não se tinha ainda 

sentado e a educadora chama-o para o seu colo. Depois de todos sentados, cumprimenta o 

grupo com um bom dia e pergunta como estão. Pergunta aos meninos quem sabe porque é 

que estão a trazer laranjas para a escola ao que respondem: para fazer sumo. A educadora 

pergunta quem gosta e quem não gosta de sumo de laranja. As crianças começam a 
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responder todas ao mesmo tempo e a educadora decidiu então que iria perguntar um a um e 

só podia falar quem tivesse o dedo no ar. Para quem tinha dito que não gostava de sumo, a 

educadora pergunta se pode trazer banana para esses meninos. Voltam a falar sobre 

alimentos saudáveis / não saudáveis e o que podem comer ou não todos os dias. Durante 

este período a Matilde levantou-se do banco mais de 4 vezes) e caminhou até à educadora 

(2 vezes). 

 Depois a educadora pede para se levantarem para irem até à biblioteca (a educadora 

explicou-nos que às terças de manhã das 9:30h às 10:30h a biblioteca está reservada para a 

nossa sala; nos restantes dias podem usar o espaço, mas se aparecer mais algum grupo que 

queira usar o espaço têm de o ceder). Alguns meninos dão as mãos a um colega, formando 

pares para irem na fila, o Diogo estava à procura de um par. Começa a chorar porque 

ninguém lhe deu a mão “ninguém quer fazer par comigo”. A professora de educação 

especial dá-lhe a mão dizendo que quer fazer par com ele e o Diogo sorri para ela. As 

crianças sentam-se numas mantas que estão dispostas no chão da biblioteca na área da 

multimédia de frente para a tela projetora. A educadora conta-lhes a história da 

“Largartinha Comilona” de Eric Carle recorrendo a uma animação em formato powerpoint 

(com imagens com movimento e sons).  

Depois de terminada a história, uma vez que abordava a questão da lagarta e a sua 

transformação em borboleta, fala acerca do processo pela qual esta passa. Assim vai 

perguntando aos meninos como era antes: a lagarta/bicho da seda, que se esconde no 

casulo e passado muito tempo se transforma em borboleta. Quando cresceu a borboleta 

colocou um ovo numa folhinha... o que acontece à borboleta quando coloca o ovo? 

Pergunta aos meninos que estiveram consigo o ano passado porque tiveram bichinhos da 

seda e viram o processo. Explica assim o ciclo de vida do bicho da seda/borboleta.  

Durante esta explicação, alguns meninos: Emma, Lourenço, etc. esticaram os 

braços para ver as suas sombras na tela. Assim, cada menino que diz, antes de se levantar e 

dirigir à casa de banho, foi chamado pela educadora para fazer uma sombra com os braços. 

A Sónia ficou na casa de banho com a Marta a ajudar no momento de higienização 

e eu fui indo para a sala com os primeiros meninos que estavam prontos. Aqueles que 

trazem lanche de casa foram buscar a lancheira ao seu cabide e sentaram-se nas mesas para 

lanchar. A Matilde, o Santiago Maia e o Duarte não queriam comer o pão nem leite. Foi-

lhes dado na mesma o pão. Foram os três últimos a acabar de lanchar. 
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À medida que iam terminando, as crianças foram brincar para o espaço exterior 

(10:30h). Fico no espaço exterior a vigiar os meninos com a educadora e a Sónia até às 

10:40h, enquanto a Marta limpava as mesas, as cadeiras e o chão do lanche. Às 10.40h 

vamos até à sala dos professores para lanchar. O Leandro vem connosco.  

11h 

Às 11h regressamos para a sala e no caminho a educadora pergunta-lhe se quer ir à 

casa de banho ao que responde que sim. Fico com ele, mas tenta fugir duas vezes e acaba 

por não fazer nada. Vamos para o espaço exterior onde continuam os outros meninos e aí 

permanecem até às 11:30h.   

Quando voltam para dentro sentam-se no tapete. A educadora começa a cantar uma 

canção “bati à porta nº1 e estava (diz o nome de um menino) a dançar com um atum, ai que 

loucura, ai que loucura… e continua até ao número 10”. As crianças riem-se. Depois da 

canção, a educadora manda-os acalmar e diz que tem uma coisa para eles. Vira-se para trás 

e pega nuns desenhos que estão na mesa atrás de si. São 2 desenhos distintos da Lagartinha 

Comilona, sobre a qual ouviram a história. Explica que num deles a lagartinha está inteira, 

mas que no outro o senhor ficou “cansado de desenhar” e falta parte do corpo da lagarta. 

Assim os meninos devem unir os pontos por ordem para desenhar o resto da lagarta e 

depois pintá-la. Pergunta a cada menino que desenho prefere, entregando-os em mão e 

sentam-se nas mesas para pintar. Há crianças que pedem os dois desenhos e a educadora 

diz-nos para lhe darmos. 

O Gustavo e o Santiago Maia completam a tarefa até ao fim. (Evolução do Gustavo, 

nos primeiros dias de observação, quando lhe era pedido para pintar começava, mas depois 

brincava com os lápis, observava os colegas do lado e não pintava, agora já por vários dias 

consecutivos que nas diversas tarefas de desenho/pintura/recorte/colagem que as completa 

até ao fim). 

À medida que vão terminando a tarefa, guardam-na na sua caixa e vão brincar para 

a área que pretendem. Por volta das 11:55h a educadora chama a Carolina Daniel para 

realizar uma atividade com tintas com a sua ajuda. Pede à Carolina que escolha uma ou 

mais cores para que a educadora lhe pinte as mãos. Depois faz o molde das suas mãos 

numa folha A3. Pede o meu auxílio e o da Sónia no sentido de fazermos o mesmo trabalho 

com outros meninos que o quisessem realizar. À medida que se apercebem do que estamos 

a fazer, as crianças aproximam-se da mesa e dizem que também querem. São cerca das 
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12:15h e é hora de começar a arrumar. Nem todas as crianças tiveram tempo de o fazer e 

por isso dizem que não querem arrumar e que também querem pintar as mãos. As crianças 

do ATL são reencaminhadas para a casa de banho e seguidamente para o refeitório pela 

Marta com a ajuda da Sónia. A educadora foi tratar de tirar umas fotocópias e eu fiquei na 

sala com os restantes meninos a arrumar os materiais e seguidamente sentei-os a ver 

histórias numa mesa até às 12:30, hora em que os levamos ao portão da escola. Coloquei 

vários livros na mesa e disse que caso quisessem outro podiam ir buscar ao armário. O 

Xavier pega no livro que tem um recorte para colocar e cara e todos lhe pedem o livro para 

ver também. O Diogo aproxima-se dele e agarra no livro a pedir-lhe emprestado. A Inês e a 

Emma pedem-lhe também o livro insistentemente. Às 12:30h arrumam os livros, vão 

buscar os casacos e as mochilas e levamo-los ao portão da escola. 

14h 

 Chegamos à sala e os meninos estão com uma auxiliar do ATL à espera que lhes 

abram a porta, sentados no chão. A educadora abre a porta e alguns meninos levantam-se e 

vão a correr para a sala, a educadora pede-lhes que voltem todos a sentar-se e explica que 

não é assim que se entra na sala. Depois de todos sentados, chama um a um para entrarem 

(primeiro chama aqueles que para si estavam já como devia ser – sentados e encostados à 

janela/parede). Sentados no tapete, a educadora vai buscar uma roda dos alimentos que 

estava pendurada numa parede da sala e coloca no meio deles no chão. Pergunta o que é 

aquilo, o que podiam ver ali. Depois de várias respostas, o Santiago Nascimento responde 

que é uma roda dos alimentos. Pergunta então para que serve e porque estão ali aqueles 

alimentos. Ao apontar para cada um do grupo dos alimentos, pergunta se podemos comer 

muita ou pouca quantidade daquele tipo. Durante esta conversa a educadora dá sempre a 

palavra / privilegia, no sentido da participação, os meninos que estão com a mão no ar.  

Vai buscar uma folha que contém a letra de uma canção e explica que irá dar uma a 

cada menino para poderem levar para casa e cantarem a música aos pais. A educadora 

distribui um papel a cada menino e cantamos a música várias vezes para aprenderem a 

letra. Depois, explica que à volta das letras podem desenhar várias frutas, legumes ou 

outros alimentos de que gostem e sejam saudáveis. Os meninos levantam-se, alguns deles 

vão buscar os lápis e sentam-se nas mesas a pintar. Entretanto a educadora explica que vai 

dar a cada um uma cartolina na qual devem colar a folha depois de terminarem os 

desenhos, para poderem levar para casa para os pais. Durante esta atividade vou prestando 
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ajuda no processo da colagem. À medida que terminam, as crianças vão brincar para onde 

pretendem na sala. 

São 14:40h e a educadora manda arrumar porque está na hora da aula de música. Os 

meninos arrumam, fazem fila à porta da sala e dirigem-se à biblioteca. Até lá fingem que 

vão num “comboio fantasma” e por isso ninguém nos vê nem ouve… Ao chegarem à 

biblioteca “estacionam o comboio” e sentam-se no chão em roda, à volta de uns materiais 

que a professora de música tinha preparado previamente. Para começar cantam a canção do 

“olá” com a professora. Cantam todos em conjunto e no fim a Matilde pergunta “queres 

que eu agora cante a canção?” então a professora pede que agora todos cantem para ela. As 

crianças cantam a canção e olham uns para os outros. 

Depois a professora apresenta a sua varinha mágica, do país encantado da música, e 

explica que esta tem o poder do silêncio: quando a abana (abana a varinha) tudo fica em 

silêncio. Apresenta também o seu amigo “frids”, um cãozinho de peluche, que coloca no 

meio da roda, no chão, para que todos o consigam ver. Ensina aos meninos uma canção do 

“frids”. Os materiais que tinha inicialmente dispostos formavam o cenário de um lago com 

sapos e peixinhos e no alto desse lago havia uma rocha onde colocou o frids. A música 

falava sobre este cenário. A professora ensina frase a frase a letra da canção e pede aos 

meninos para repetirem enquanto toca flauta. A professora vai buscar depois um cesto com 

frutas e legumes e diz que a fruta preferida do frids é a maçã. Explica que os peixinhos 

queriam muito o caroço da maçã, então tinham de os ajudar a pedir o caroço ao frids. 

Pedem assim ao frids, cantando, os caroços da maçã em diversos tons e fazendo diversas 

vozes (alto, baixo, agudo, grave, etc). Depois pergunta a cada menino qual a sua 

fruta/legume favorita, de entre aqueles que ali estavam. Todos responderam com exceção 

da Carolina Rosário. 

Fizeram um jogo: enquanto a professora tocava flauta as crianças dançavam 

livremente e quando a música parava tinham de ficar em estátua. No fim, só se podia 

mexer um de cada vez, a quem a professora fizesse sinal com a flauta. Aproveitou este 

jogo para chamar um menino de cada vez e irem diretamente para a fila e seguirem para a 

casa de banho. Os meninos que vão para casa seguem com a educadora para a sala. Eu 

fiquei com a Marta na casa de banho para ajudar e quando levei os meninos ao ATL dirigi-

me à sala. A educadora estava a explicar aos meninos que não podiam brincar naquele 
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momento porque era hora de ir embora e os papás estavam à espera no portão. O Diogo 

disse que fica desorientado com alguns colegas. 

 

 

Dia: 16-10-2019 

9h 

  Chego à sala e os meninos estão sentados nos bancos com a Marta a ouvir canções no 

youtube. Vai fazendo a receção dos meninos que vão chegando à sala e dos pais. Hoje é o 

dia da alimentação e, como foi pedido aos meninos, trazem laranjas para a escola. A 

educadora chega, entretanto, à sala e cumprimenta os meninos. Vai também fazendo a 

receção dos meninos e pais que vão chegando à sala. Passado uns minutos, a educadora 

senta-se na mesa onde está o computador e coloca vídeos e canções sobre os alimentos. 

Entretanto começa a reunir e a preparar todos os materiais para fazer o sumo de laranja 

com os meninos e barrar manteiga nos pães. Para isso pede a nossa colaboração. Enquanto 

preparamos os materiais os meninos permanecem no tapete a ver os vídeos e canções no 

computador.  

  Quando está quase tudo terminado a educadora senta-se em frente aos meninos e 

cumprimenta-os com um bom dia. Recorda que hoje é o dia da alimentação e pergunta se 

se lembra o que vamos fazer hoje: "suminho"/"sumo" respondem. Vai buscar duas laranjas 

e pergunta aos meninos se alguma vez viram uma laranja por dentro, ao que respondem 

"sim". Vai, assim, buscar uma faca e um prato e corta as laranja ao meio. Explicou a 

diferença do "desenho" das laranjas se a cortarmos pelo "umbiguinho" ou não. Explicou 

que tal como nós temos um umbiguinho que esteve ligado à nossa mãe, a laranja esteve 

ligada à árvore pelo umbigo. Depois dá a laranja a cheirar aos meninos, um a um. Durante 

este processo, apenas falava com as crianças que estivessem sentadas e pusessem o dedo 

no ar. Quando as crianças começavam a falar ou interrompiam alguém (a educadora ou 

outro colega) a educadora dizia que, assim, não jogava com eles. 

  Diz então aos meninos que agora se irão sentar numa mesa e com a ajuda de um adulto 

irão fazer o sumo de laranja. Organizamos a sala com 3 mesas para 3 grupos diferentes 

fazerem sumo e outra mesa com o pão e a manteiga. Cada criança espreme com a nossa 

ajuda uma laranja no espremedor. Durante a atividade e na mesa em que fiquei, chamei à 

atenção para o "buraco" que fica na laranja quando a esprememos e para o sumo que 

escorria. As crianças ao espremerem a laranja, paravam e viravam o interior da laranja para 
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a observar. Algumas diziam para os colegas “olha!” e riam-se, depois continuavam a 

espremer. 

  Depois de todos terem a oportunidade de espremer, alguns meninos vão para outra mesa 

por manteiga no pão (a educadora pediu ao ATL para não porem a manteiga e mandar à 

parte para serem os meninos a colocar). Os restantes vão brincar para o espaço da sala que 

quiserem. Preparamos também bananas para pôr na mesa (desenhamos uns olhos e abrimos 

a ponta da banana para forma uma boca e para fazer da banana um golfinho).  

  Quando toda a comida estava preparada, juntamos todas as mesas e colocamos a comida 

no centro. Fizemos o lanche na sala todos juntos. Neste dia a educadora tentou que todos 

comessem a comida que preparamos na sala, mas alguns preferiram comer apenas o lanche 

que trouxeram de casa. Explicou-nos que em anos anteriores avisou os pais para não 

mandarem lanche, mas que este ano não o tinha feito. Durante o lanche o Lucas levantou-

se da sua cadeira e foi para a casinha. Quando a educadora reparou, aproximou-se dele e 

levou-o até à mesa, dizendo que tinha de estar com os outros colegas e comer o seu lanche 

(dificuldade em comer, todos os dias traz o seu leite de manhã no biberão que vai bebendo 

ao longo da manhã). O Santiago Maia, já mais para o fim, diz que não quer comer o resto 

da banana que pediu. A Marta e a educadora dizem-lhe que tem de comer ao que responde 

“não” a chorar. Tem a banana na mão e deixa-a rolar até cair ao chão. A educadora 

apanha-a e coloca-a na mesa. Passados uns segundos o Santiago atira a banana para o chão. 

Eu vou apanhá-la e digo para que a deixe estar em cima da mesa, que a comida não se atira 

para o chão ao que me responde “não quero mais”. Eu digo-lhe que a deixe estar na mesma 

em cima da mesa, mas volta a atirá-la para o chão. 

  Ao terminarem de lanchar vão ver um vídeo no YouTube. São 11:45h e vamos à sala dos 

professores para lanchar. A Marta e a Mariana (que vem estagiar às quartas-feiras no 

âmbito do curso profissional que está a tirar para auxiliar de educação) ficaram na sala com 

os meninos. 

  Quando chegamos do lanche, a educadora dá permissão para irem brincar para o exterior. 

Diz que precisam de espairecer e de correr um bocadinho para relaxar. Durante este 

período o Leandro fugiu e saiu a correr pela porta da sala. Também o Leandro se magoou 

na mão ao descer pelo escorrega. Ficou no final sentado a chorar e vou ter com ele. Tinha 

uma arranhadela na palma da mão. A Marta foi com ele desinfetar a ferida. Quando a 

educadora vê vai com ele desinfetar melhor a ferida, coloca-lhe pomada e um penso 
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rápido. Depois de cuidar do Leandro foi ao escorrega ver onde se poderia ter magoado o 

Leandro. Percebeu que alguns parafusos do escorrega já não têm a proteção exterior e 

encontrou uma no chão. Foi depois falar com a coordenadora da escola para alertar para 

esta situação e tratou de a remediar com fita cola. Para além disso, às 12h quando foi levar 

o Leandro ao portão da escola à mãe, perguntou se ele tinha as vacinas do tétano em dia. 

  Quando regressam para a sala, a educadora manda-os sentar nas mesas e distribui folhas 

brancas por todos. Pede que tentem desenhar os meninos a fazer o sumo de laranja. Eu vou 

buscar o Lucas que estava sentado no tapete dos jogos de chão a ver duas revistas da 

national geographic sobre aranhas e levo-o para a mesa. Coloco um lápis na sua mão e com 

a minha mão sobre a dele, desenhamos uma aranha (porque me pediu para desenhar uma) e 

de seguida digo-lhe que vamos pôr a aranha a beber o sumo de laranja que fizemos. Assim 

desenhamos uma laranja. Entretanto o Lucas levanta-se e vai para outra área da sala. Eu 

levanto-me e vou buscá-lo. O Lucas ao ver-me aproximar afasta-se. Depois consigo 

chamá-lo mais uma vez e sento-me com ele a desenhar um copo com sumo de laranja. 

Depois de terminado deixei o Lucas ir brincar. Ele dirigiu-se à área da casinha e pegou 

numa caixa com aparelhos de médico: um estetoscópio, uma máquina das tensões, entre 

outros. Dirigiu-se depois para mim, colocou a caixa em cima da mesa, retirou os materiais, 

colocou-os nele ou em mim, conforme a situação e fingiu que me estava a ouvir o coração, 

medir as tensões, etc.  

  À medida que vão terminando os desenhos as crianças podem escolher uma área para ir 

brincar. Às 12:15h começam a arrumar para irem para o ATL ou para casa, conforme as 

situações. 

15h 

  Ao chegar à sala vejo que os meninos estão sentados no chão à porta da sala. A educadora 

está dentro da sala a preparar uns materiais. Vem até à porta da sala e vê que meninos é 

que estão sentados e em silêncio. Entretanto chega um auxiliar do ATL e deixa alguns 

recados sobre o Lourenço, a Vitória e o Santiago Maia. Depois de se ir embora a educadora 

chama um a um os meninos para entrarem na sala e se sentarem nos bancos. Um menino 

estava levantado e a educadora perguntou se queria voltar para fora da sala, o menino diz 

que não e volta-se a sentar. 
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  Começa a falar com as crianças e, entretanto, chegam os restantes (os que foram almoçar 

a casa) à sala com a Marta. O Diogo vem a falar alto e a educadora chama-o à atenção a 

dizer que dentro da sala não se fala assim. 

  Uma vez todos sentados, começa a contar-lhes a história: "a sopa verde". Quando mostra 

o livro a Laura comenta “eu conheço essa história”. A educadora leva o dedo à boca, 

fazendo sinal para que permaneça em silêncio. Ao longo da história são vários os meninos 

que falam e comentam coisas e a educadora manda-os permanecer em silêncio, dizendo 

que só podem falar quando terminar a história. Uma vez terminada, pergunta agora quem 

quer falar e dá oportunidade para o fazerem aos meninos que tenham o braço no ar. 

Depois, pergunta um a um se querem dizer alguma coisa ao porquinho. 

  Durante esta conversa a Marta prepara materiais para a atividade que vão fazer a seguir: 

coloca panfletos de supermercados e tesouras nas mesas. Assim, a educadora pergunta aos 

meninos quem quer fazer recortes e quem responde afirmativamente senta-se nas mesas a 

recortar alimentos ou outros produtos dos panfletos. Os restantes meninos brincam com 

jogos ou na casinha. Eu fiquei sentada numa das mesas a ajudar o Lourenço e o Santiago 

Maia na tarefa. A educadora aproxima-se e explica que para os mais pequeninos devemos 

fazer um círculo à volta dos alimentos que pretendem cortar. Depois dos recortes, colam-

nos numa folha branca A4.  

  Às 15:15h a Marta manda os meninos arrumar para irem para o ATL. À medida que vão 

acabando de arrumar sentam-se nos bancos e quando estão todos prontos, os meninos que 

vão para o ATL fazem fila em frente à Marta à porta da sala e seguem para a casa de 

banho. Os restantes ficam na sala a ver vídeos no computador. Às 15:30h acompanhamos 

as crianças que vão para casa ao portão da escola.  
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Notas de Campo do 2.º contexto de observação  

 

Dia: 10/02/2020 
Notas de campo retiradas durante observação em sala de aula e em conversa com a professora titular da 

turma. 
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Anexo 2 – Tabelas de observação da participação dos alunos 
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Anexo 3 - Tabelas de resultados das pesquisas 

 

 Tabela 1 
 

Autores Data de 

publicação 

Título Tipologia de 

documento 

Banyard, P., Underwood, 

J., e Twiner, A. 

2006 Do enhanced communication 

technologies inhibit or facilitate self-

regulated learning? 

Artigo 

Barak, M. 2009 Motivating self-regulated learning in 

technology education. 

Artigo 

Bronson, M. B. 

2000 Self-regulation in Early Childhood: 

Nature and Nurture. 

Livro 

Devolder, A., Braak, J., e 

Tondeur, J. 

2012 Supporting self-regulated learning in 

computer-based learning environments: 

Systematic review of effects of 

scaffolding in the domain of science 

education. 

Artigo 

Freire, L. G. L. 

2009 Auto-regulação da aprendizagem. Artigo 

Greene, J. A., Bolick, C. 

M., Jackson, W. P., 

Caprino, A. M., Oswald, 

C., e McVea, M.  

2015 Domain-specificity of self-regulated 

learning processing in science and 

history. 

Artigo 

Habeeb, K. M., e 

Ebrahim, A. H. 

2018 Impact of e-portfolios on teacher 

assessment and student performance on 

learning science concepts in 

kindergarten. 

Artigo 

Kaya, S., e Kablan, Z. 

2013 Assessing the relationship between 

learning strategies and science 

achievement at the primary school level. 

Artigo 

Marques, J., Oliveira, S., 

Ferreira, P. C., e Veiga-

Simão, A. M. 

2019 Trabalho Colaborativo No 1° Ciclo: 

Suporte Percebido E Regulação 

Partilhada. 

Artigo 

Mooij, T., Dijkstra, E. 

M., Walraven, A., e 

Kirschner, P. A.  

2014 Towards optimal education including 

self-regulated learning in technology-

enhanced preschools and primary 

schools. 

Artigo 
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Mooij, T., Steffens, K., e 

Andrade, M. S. 

2014 Self-regulated and Technology-

enhanced Learning: A European 

perspective. 

Artigo 

Moote, J. 2019 Investigating the Longer-Term Impact of 

the CREST Inquiry-Based Learning 

Programme on Student Self-regulated 

Processes and Related Motivations: 

Views of Students and Teachers. 

Artigo 

Moreira, J. S., e Simão, 

A. M. V. 

2019 Oportunidades de autorregulação em 

contexto pré-escolar: percepções e 

práticas de educadores de infância. 

Artigo 

Mutawah, M. A. A., 

Thomas, R. e Khine, S. 

A.  

2017 Investigation into Self-regulation, 

Engagement in Learning Mathematics 

and Science and Achievement among 

Bahrain Secondary Students. 

Artigo 

Oates, S. 

2019 The Importance of Autonomous, Self-

Regulated Learning in Primary Initial 

Teacher Training. 

Artigo 

Piscalho, I. e Simão, A. 

M. V.   

2014 Promover competências 

autorregulatórias da aprendizagem nas 

crianças dos 5 aos 7 anos – perspetivas 

de investigadores e docentes. 

Artigo 

Rozendaal, J. S., 

Minnaert, A., e 

Boekaerts, M. 

2005 

The influence of teacher perceived 

administration of self-regulated learning 

on students' motivation and information-

processing.  

Artigo 

Scott, R. M., e Meeussen 2017 Self-Regulated Learning: A Touchstone 

for Technology-Enhanced Classrooms. 

Artigo 

Steffens, K. 2006 Self-regulated learning in technology-

enhanced learning environments: 

Lessons of a European peer review. 

Artigo 

 

 

 

 

Stevenson, M. P., 

Hartmeyer, R., e Bentsen, 

P. 

2017 Systematically reviewing the potential of 

concept mapping technologies to 

promote self-regulated learning in 

primary and secondary science 

education. 

Artigo 

Vandevelde, S., 

Vandenbussche, L., e 

Van Keer, H. 

2012 Stimulating Self-Regulated Learning in 

Primary Education: Encouraging Versus 

Hampering Factors for Teachers. 

Artigo 
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Tabela 2 

 

 

Autores Data de 

publicação 

Título Tipologia de 

documento 

Bandura, A. 1971 Social Learning Theory. Livro 

Boekaerts, M. 1999 Self-regulated learning: Where we are 

today Self-regulated learning: where 

we are today. 

Artigo 

Boekaerts, M., Pintrich, 

P. R. e Zeidner, M. 

2000 Handbook of Self-Regulation. 

 

Livro 

Cohen, M. W., Emrich, 

A. M., e deCharms, R. 

1976 Training teachers to enhance personal 

causation in students. 

Artigo 

Dickinson, L. 1995 Autonomy and Motivation: A 

Literature Review. 

Artigo 

Dignath, C., Buettner, G., 

e Langfeldt, H. P. 

2008 How can primary school students 

learn self-regulated learning strategies 

most effectively?. A meta-analysis on 

self-regulation training programmes. 

Artigo 

Dweck, C. S. 1975 The role of expectations and 

attributions in the alleviation of 

learned helplessness. 

Artigo 

Fischer, K. W. 2008 Dynamic cycles of cognitive and brain 

development: Measuring growth in 

mind, brain, and education. 

Capítulo de Livro 

Fischer, K. W., e Rose, S. 

P. 

1998 Growth cycles of brain and mind.  Artigo 

Freud, A. 1951 Observations on Child Development. Artigo 

Freud, A. 1952 The Mutual Influences in the 

Development of Ego and Id. 

Artigo 

Hattie, J., Biggs, J., e 

Purdie, N. 

1996 Effects of learning skills interventions 

on student learning: A meta-analysis. 

Artigo 

Hendy, L., e Whitebread, 

D. 

2000 Interpretations of independent 

learning in the early years. 

Artigo 

Hull, C. L. 1943 Principles of behaviour: an 

introduction to behaviour theory. 

Livro 

Kail, R., e Bisanz, J. 1992 The information-processing 

perspective on cognitive development 

in childhood and adolescence. 

Capítulo de Livro 

Lobrot, P. M. 1970  La Pédagogie Institutionnelle. Livro 
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McClelland, M. M., e 

Wanless, S. B. 

2015  Introduction to the Special Issue: Self-

Regulation Across Different Cultural 

Contexts. 

Artigo 

Motta, F. C. P. 1984 Administração e Participação: 

Reflexões para a Educação. 

Artigo 

Piaget, J. 1964 Part I: Cognitive development in 

children: Piaget development and 

learning. 

Artigo 

Rotter, J. B. 1966 Generalized Expectancies for Internal 

versus External Control of 

Reinforcement. 

Artigo 

Skinner, B. F. 1976 About Behaviorism. Livro 

Thorndike, E. L. 1911 Animal Intelligence: experimental 

studies. 

Livro 

Veiga-Simão, A. 2002 Aprendizagem Estratégica – Uma 

aposta na Autorregulação. 

 

Livro 

Vygotsky, L. S. 1978  Interaction Between Learning and 

Development. 

Capítulo de Livro 

Weiner, B. 1979 A Theory of Motivation for Some 

Classroom Experiences. 

Artigo 

Zimmerman, B. J. 2000 Attaining Self-Regulation: A Social 

Cognitive Perspective. 

Capítulo de Livro 

Zimmerman, B. J. 2001 Theories of Self-Regulated Learning 

and Academic Achievement: An 

Overview and Analysis. 

Capítulo de Livro 
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Autores Data de 

publicação 

Título Tipologia de 

documento 

Ganda, D. R. e 

Boruchovitch, E. 

2018 A Autorregulação da Aprendizagem: 

principais conceitos e modelos 

teóricos. 

Artigo 

Pressley, M., Borkwski, 

J. G., e Schneider, W. 

1989 Good information processing: What it 

is and how education can promote it. 

Artigo 

Schraw, G., Kauffman, 

D. F., e Lehman, S. 

2002  Self-regulated Learning. Artigo 
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Tabela 4 

 

Autores Data de 

publicação 

Título Tipologia de 

documento 

Castillo, S. S. 2012 La adquisición de competencias 

mediante la autonomía 

en el proceso de aprendizaje 

autorregulado. 

Artigo 

Cubukcu, F. 2009 Learner autonomy, self regulation 

and metacognition 

Artigo 

Grenfell, M. e Harris, V.   2014 Learning strategies, autonomy 

and self-regulated learning 

Capítulo de Livro 

Hawkins, M. W.  2018 Self-directed learning as related to 

learning strategies, 

self-regulation, and autonomy in an 

English language 

program: A local application with 

global implications 

Artigo 

Jansen, R. S., et al. 2017 Validation of the self-regulated 

online learning 

questionnaire 

Artigo 

Kerr, D. 2002 Examining conceptions of autonomy 

in education. 

Artigo 

León, J., Núñez, J. L. e 

Liew, J. 

2015 Self-determination and STEM 

education: Effects of autonomy, 

motivation, 

and self-regulated learning on high 

school math achievement 

Artigo 

Lewis, T. e Vialleton, E. 2011 The notions of control and 

consciousness in 

learner autonomy and self-regulated 

learning: a 

comparison and critique. 

Artigo 

Little, L. 1988 The Group Participation Index: A 

measure of work group autonomy. 

Artigo 

Littlewood, W. 1996 “Autonomy”: An anatomy and a 

framework. 

Artigo 

Lüftenegger, M., et al. 2012 Lifelong learning as a goal e Do 

autonomy and self-regulation in 

school result in well prepared pupils? 

Artigo 

Martins, A. M. 2002 Autonomia e educação: a trajetória 

de um conceito. 

Artigo 



 

305 

 

Mynard, J. 2006 Measuring learner autonomy: Can it 

be done. 

Artigo 

Schuitema, J., Peetsma, 

T. e Veen, I. 

2016 Longitudinal relations between 

perceived autonomy and social 

support from teachers and students' 

self-regulated learning and 

achievement. 

Artigo 

Swaine, L. 2012  THE FALSE RIGHT TO 

AUTONOMY IN EDUCATION. 

Artigo 

Tassinari, M. G. 2012 Evaluating Learner Autonomy: A 

Dynamic Model with Descriptors. 

Artigo 

Zatti, V. 2007 Autonomia e Educação em Immanuel 

Kant & Paulo Freire. 

Livro 
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Autores Data de 

publicação 

Título Tipologia de 

documento 

Pinto, A. P., e Gomes, M. 

H. 

2013 O Plano Individual de Trabalho e o 

Estudo Autónomo: Estratégias para uma 

Aprendizagem Autorregulada. 

Livro 

Rosário, P .S. L., et al. 2006 Trabalhar e Estudar sob a Lente dos 

Processos e Estratégias de Auto-

regulação da Aprendizagem. 

Artigo 

Rosário, P. S. L., Trigo, 

J. e Guimarães, C. 

2003 Estórias para estudar, histórias sobre o 

estudar: narrativas auto-regulatórias na 

sala de aula. 

Artigo 
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Anexo 4  – Lista de aprendizagens por semana  

 Semana I Semana II Semana III 

Português 

Conhecimentos: 

- Reconhecer as características 

de uma notícia; 

- Reconhecer a finalidade de 

uma notícia; 

- Compreender que cada parte 

da notícia fornece um conjunto 

específico de informações; 

- Reconhecer a notícia como um 

tipo de texto informativo. 

Capacidades: 

- Ler textos com características 

narrativas e descritivas, 

associados a diferentes 

finalidades; 

- Identificar as diferentes partes 

de uma notícia; 

- Interpretar diferentes tipos de 

texto (notícia); 

- Redigir uma notícia 

respeitando a estrutura deste 

tipo de texto; 

- Redigir com utilização correta 

das formas de representação 

escrita (grafia, pontuação e 

translineação, configuração 

gráfica e sinais auxiliares da 

escrita); 

- Avaliar os próprios textos com 

consequente aperfeiçoamento. 

Conhecimentos: 

- Compreender textos 

dramáticos lidos; 

- Reconhecer as principais 

características de um texto 

dramático; 

- Reconhecer o diálogo como 

uma parte essencial dos textos 

dramáticos; 

- Compreender a diferença entre 

o discurso direto e indireto. 

Capacidades: 

- Escrever um texto dramático 

seguindo indicações e 

cumprindo as características 

deste tipo de texto; 

- Comparar diferentes tipos de 

texto; 

- Identificar num texto excertos 

correspondentes ao discurso 

direto e indireto; 

- Transcrever frases do discurso 

direto para o discurso indireto; 

- Interpretar diferentes tipos de 

texto. 

Conhecimentos: 

- Reconhecer que uma frase é 

constituída por um grupo nominal 

e um grupo verbal; 

- Compreender que o nome é o 

elemento central do grupo 

nominal e o verbo o elemento 

central do grupo verbal; 

- Reconhecer as diferentes classes 

de palavras que podem constituir 

o grupo nominal; 

- Reconhecer a dimensão 

metafórica do texto poético; 

- Compreender o papel da rima na 

sonoridade do poema. 

Capacidades: 

- Identificar em diferentes frases o 

seu grupo nominal e grupo verbal; 

- Ler diferentes tipos de texto; 

- Interpretar diferentes tipos de 

texto; 

- Expressar-se oralmente com 

correção. 

Matemática 

Conhecimentos: 

- Reconhecer a existência de 

diferentes instrumentos de 

medida; 

- Compreender as limitações das 

Conhecimentos: 

- Reconhecer que o perímetro de 

uma figura geométrica é igual à 

soma do comprimento de todos 

os seus lados; 

Conhecimentos: 

- Reconhecer a unidade principal 

de medida correspondente ao 

cálculo da massa (kg); 
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unidades de medida não 

convencionais; 

- Compreender que a quantidade 

de vezes que uma unidade de 

medida “cabe” num objeto é 

tanto maior quanto menor for o 

comprimento da unidade de 

medida utilizada, e vice-versa; 

- Reconhecer o metro como a 

unidade principal das medidas 

de comprimento; 

- Compreender que para 

realizarmos cálculos com 

comprimentos, estes têm de 

estar representados na mesma 

unidade de medida. 

Capacidades: 

- Medir comprimentos 

utilizando unidades de medida 

convencionais e não 

convencionais; 

- Fazer previsões/estimativas de 

medidas de comprimento; 

- Relacionar as unidades de 

medida do sistema internacional 

entre si (km, hm, dam, m, dm, 

cm e mm); 

- Realizar conversões entre 

unidades de medida de 

comprimento. 

Atitudes e valores: 
- Revelar rigor e precisão nas 

medições realizadas e unidades 

de medida utilizadas. 

- Reconhecer que existem 

figuras geométricas distintas 

com igual perímetro; 

- Reconhecer como calcular o 

perímetro de um círculo; 

- Compreender o conceito de 

área; 

- Reconhecer, fixada uma 

unidade de comprimento, que a 

medida, em unidades quadradas, 

da área de um retângulo de 

lados de medidas inteiras é dada 

pelo produto das medidas de 

dois lados concorrentes; 

- Reconhecer o metro quadrado 

como a área de um quadrado 

com um metro de lado; 

-  Reconhecer que figuras com a 

mesma área podem ter 

perímetros diferentes. 

Capacidades: 

- Resolver situações-problemas 

envolvendo o cálculo do 

perímetro e da área; 

- Escolher o instrumento e 

unidade de medida de 

comprimento aquedados à 

dimensão do objeto; 

- Medir comprimentos; 

- Medir a área de figuras 

decomponíveis em unidades 

quadradas; 

- Relacionar os conceitos de 

perímetro e área; 

- Calcular a área de uma figura 

utilizando figuras 

decomponíveis em unidades 

quadradas. 

- Reconhecer a necessidade de 

existência dos múltiplos e 

submúltiplos do kg; 

- Reconhecer a unidade principal 

de medida correspondente ao 

cálculo da capacidade de um 

recipiente (l); 

- Reconhecer a existência de 

unidades de medida 

convencionais e não 

convencionais para medir a 

capacidade de um recipiente. 

 

Capacidades: 

- Relacionar as unidades de 

medida da massa do sistema 

internacional entre si; 

-  Resolver situações-problema 

envolvendo o cálculo de massas; 

- Analisar a relação de grandeza 

entre as unidades de medida de 

capacidade; 

-  Resolver situações-problema 

envolvendo o cálculo de 

capacidades. 
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Estudo do Meio 

Conhecimentos: 

- Compreender o que distingue 

os animais vertebrados dos 

invertebrados; 

- Reconhecer características 

comuns a animais pertencentes 

a uma mesma classe; 

- Reconhecer as diferentes 

formas e meios de deslocação 

dos animais. 

Capacidades: 

- Classificar os animais de 

acordo com os seus hábitos 

alimentares. 

Conhecimentos: 

- Compreender o que define um 

animal migratório; 

- Reconhecer as principais 

causas da migração; 

- Reconhecer as principais 

épocas e destinos da migração; 

- Compreender o significado da 

expressão “em vias de 

extinção”; 

- Reconhecer as principais 

causas de extinção dos animais; 

- Reconhecer medidas e ações 

do ser humano para preservação 

das espécies. 

 

Capacidades: 

- Identificar exemplos de 

animais migratórios; 

- Relacionar os seres vivos em 

vias de extinção com a 

importância da preservação da 

Natureza; 

- Identificar espécies em vias de 

extinção no Mundo, em 

Portugal e na sua região. 

Conhecimentos: 

- Compreender o que é um 

herbário; 

- Reconhecer os diferentes 

processos de construção de um 

herbário; 

- Reconhecer as diferentes partes 

constituintes de uma planta; 

- Reconhecer a função e 

utilidade(s) de cada uma das 

partes da planta (raiz, caule, folha, 

flor, fruto); 

- Classificar as plantas quanto à 

(im)possibilidade de formarem 

madeira (árvores, arbustos e 

herbáceas/ervas);    

Capacidades: 

- Classificar as folhas quanto à 

sua durabilidade da sua folhagem 

(perenes e caducas); 

- Classificar as raízes quanto ao 

seu local de desenvolvimento e 

forma; 

- Classificar os caules quanto ao 

local em que se desenvolvem; 

Expressão 

Artística (Artes 

Visuais, Teatro e 

Música) 

Capacidades: 

- Utilizar diferentes técnicas de 

expressão plástica (pintura, 

recorte, colagem, etc.). 

 

Capacidades: 

- Construir personagens, em 

situações distintas e com 

diferentes finalidades; 

- Transformar o espaço com 

recurso a elementos 

plásticos/cenográficos e 

tecnológicos produtores de 

signos (formas, imagens, luz, 

som, etc.). 

Capacidades: 

- Explorar fontes sonoras diversas 

(corpo, objetos do quotidiano, 

instrumentos musicais) 

reconhecendo-as como potencial 

musical; 

- Criar, em grupo, ambientes 

sonoros associados ao quotidiano 

e ao imaginário. 

Capacidades Transversais: negociar tarefas; trabalhar em grupo; pesquisar informação; selecionar informação; apresentar 
resultados oralmente; planificar; fazer previsões; comparar; elaborar conclusões; observar; discutir pontos de vista; transmitir 
informação; relacionar; classificar.  
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Anexo 5 – Mapa de Tarefas (exemplo) 

 

 

 

 

 

Mapa de Tarefas 

 

Semana I (4 a 8 de maio de 2020) 

 
            Tarefas 

 

Alunos 
 

Lixo Cadernos Leite Material Quadro Biblioteca 

Responsável: 

Aluno 1 

 

Substituto: 

Aluno 1A 

 

  X    

Responsável: 

Aluno 2 

 

Substituto: 

Aluno 2A 

 

     X 

Responsável: 

Aluno 3 

 

Substituto: 

Aluno 3A 

 

 

 X     

Responsável: 

Aluno 4 

 

Substituto: 

Aluno 4A 

 

 

    X  

Responsável: 

Aluno 5 

 

Substituto: 

Aluno 5A 

 

X       

Responsável: 

Aluno 6 

 

Substituto: 

Aluno 6A 

 

   X   
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Anexo 6 – Diário de Turma (exemplo) 

  

Dia 04 de maio de 2020 

O que gostamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que não gostamos tanto: 

Sugestões: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assuntos a ser discutidos no Conselho 

de Cooperação: 
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Anexo 7 – Respostas ao instrumento de apoio à planificação das tarefas/atividades 

Aluno 5 

 



 

312 
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A Isabel 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

314 

 

 

O Zé 

 

 

 

 

 

 



 

315 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

316 

 

 

A Ana 

 



 

317 

 

 

  

 

 

 

  



 

318 

 

 

Verónica 
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Anexo 8 – Respostas ao instrumento de apoio à monitorização das tarefas/atividades 

 

Aluno 5 
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A Isabel 
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O Zé 
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A Ana 
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Verónica 
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330 

 

Anexo 9 – Preenchimento do QAAA com a professora 

Respostas da 1ª implementação do QAAA 

 

 
 

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. ? Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

Não consigo e não é importante para mim. ? Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Não, mas gostava de conseguir. ?

Não, mas gostava de conseguir. ? Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Não consigo e não é importante para mim. ? Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. ? Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. ? Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Não consigo e não é importante para mim. ? Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. ? Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

? ? Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

? ? Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

Sim, eu consigo. ? Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Não, mas gostava de conseguir. ? Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

Sim, eu consigo. ? Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

Não, mas gostava de conseguir. ? Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

? Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Não consigo e não é importante para mim. ? Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Não consigo e não é importante para mim.

Sim, eu consigo. ? Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Não consigo e não é importante para mim.

Não, mas gostava de conseguir. ? Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Não consigo e não é importante para mim. ? Não consigo e não é importante para mim.

Sim, eu consigo.

23 Não consigo e não é importante para mim.

Não, mas gostava de conseguir.

Sim, eu consigo.

?

Não, mas gostava de conseguir.

Não consigo e não é importante para mim.

Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo.

24

12

13

14

15

16

17

22

7

8

9

10

11

18

20

21

Sim, eu consigo.

?

Não consigo e não é importante para mim.

Não consigo e não é importante para mim.

Não consigo e não é importante para mim.

Não, mas gostava de conseguir.

Não, mas gostava de conseguir.

Sim, eu consigo.

1. Eu consigo organizar o meu próprio 

estudo/aprendizagem de forma 

autónoma. (sozinho)

2. Eu consigo avaliar a minha 

motivação para aprender.

3. Eu consigo arranjar formas de me 

interessar mais por aprender. (por 

exemplo, escolhendo materiais que 

são do meu interesse, ligando a 

minha aprendizagem a projetos que 

eu goste, aprendendo juntamente 

com outros colegas ou 

recompensando-me). 

4. Eu consigo controlar sentimentos 

negativos quando estou a 

aprender.(por exemplo, quando 

estou nervoso, quando estou 

preocupado em acertar...).

5. Eu consigo reconhecer/identificar 

sentimentos que me estimulam ou 

impedem de aprender/realizar uma 

tarefa. (por exemplo, o sentimento 

de satisfação/felicidade quando 

tenho sucesso, o medo de falar em 

frente a outras pessoas, etc.).

Lista de alunos

Não consigo e não é importante para mim.

Questões

6 Não, mas gostava de conseguir.

Sim, eu consigo.

Não consigo e não é importante para mim. ? Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

Não, mas gostava de conseguir. ? Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

Não consigo e não é importante para mim. ? Sim, eu consigo.1

2

3

4

5

Não consigo e não é importante para mim.

Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo.

Não consigo e não é importante para mim.
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Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. 

Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo.

Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Sim, eu consigo.

Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo.

Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo.

? ? Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. ? Sim, eu consigo.

Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo.

Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. 

Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo.

Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo.

Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo.

Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. ? Sim, eu consigo.

Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Sim, eu consigo.

Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo.

Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. 

Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Sim, eu consigo.

Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Sim, eu consigo.

? ? Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. 

Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo.

6. Eu consigo estabelecer os meus 

objetivos, tendo em conta as minhas 

competências (aquilo que eu já sei e 

consigo fazer).

7. Eu consigo estabelecer os meus 

objetivos, tendo em conta as 

condições de trabalho que tenho (por 

exemplo, o tempo ou os recursos que 

tenho para completar a atividade).

8. Eu consigo perceber quais dos 

objetivos são mais importantes na 

minha aprendizagem.

9. Eu consigo organizar o meu espaço 

de trabalho de modo a conseguir tirar 

dele o melhor proveito.

Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. 

Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. 

24 Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. 

22 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

23 Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. 

21 Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. 

Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir.

20 Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

17 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo.

18 Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

16 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir.

Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

15 Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. 

Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

13 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

14 Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir.

12 Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

Não, mas gostava de conseguir. ?

11 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir.

Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. 

9 Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

10 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir.

8 Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. 

Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

7 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. 

Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. 

5 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

6 Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

4 Não consigo e não é importante para mim. Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim. 

Questões

3 Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

2. Eu consigo identificar as minhas 

dificuldades.

3. Eu consigo perceber quais são as 

minhas dificuldades mais 

importantes.

4. Eu consigo estabelecer objetivos 

para mim próprio- o que é que eu 

quero aprender. (por exemplo, ler um 

livro de 10 páginas em 4 dias). 

5. Eu consigo estabelecer os meus 

objetivos, tendo em conta as minhas 

dificuldades.

1 Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. ? Não consigo e não é importante para mim. 

2 Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. 

Lista de alunos

1. Eu consigo avaliar os meus 

conhecimentos iniciais.

Não consigo e não é importante para mim. 
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Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. 

Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo.

Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Sim, eu consigo.

Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo.

Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo.

? ? Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. ? Sim, eu consigo.

Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo.

Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. 

Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo.

Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo.

Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo.

Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. ? Sim, eu consigo.

Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Sim, eu consigo.

Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo.

Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. 

Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Sim, eu consigo.

Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Sim, eu consigo.

? ? Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. 

Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo.

6. Eu consigo estabelecer os meus 

objetivos, tendo em conta as minhas 

competências (aquilo que eu já sei e 

consigo fazer).

7. Eu consigo estabelecer os meus 

objetivos, tendo em conta as 

condições de trabalho que tenho (por 

exemplo, o tempo ou os recursos que 

tenho para completar a atividade).

8. Eu consigo perceber quais dos 

objetivos são mais importantes na 

minha aprendizagem.

9. Eu consigo organizar o meu espaço 

de trabalho de modo a conseguir tirar 

dele o melhor proveito.

Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. 

Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. 

24 Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. 

22 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

23 Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. 

21 Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. 

Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir.

20 Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

17 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo.

18 Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

16 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir.

Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

15 Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. 

Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

13 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

14 Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir.

12 Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

Não, mas gostava de conseguir. ?

11 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir.

Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. 

9 Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

10 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir.

8 Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. 

Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

7 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. 

Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. 

5 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

6 Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

4 Não consigo e não é importante para mim. Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim. 

Questões

3 Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

2. Eu consigo identificar as minhas 

dificuldades.

3. Eu consigo perceber quais são as 

minhas dificuldades mais 

importantes.

4. Eu consigo estabelecer objetivos 

para mim próprio- o que é que eu 

quero aprender. (por exemplo, ler um 

livro de 10 páginas em 4 dias). 

5. Eu consigo estabelecer os meus 

objetivos, tendo em conta as minhas 

dificuldades.

1 Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. ? Não consigo e não é importante para mim. 

2 Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. Não consigo e não é importante para mim. 

Lista de alunos

1. Eu consigo avaliar os meus 

conhecimentos iniciais.

Não consigo e não é importante para mim. 

24 Sim, eu consigo. ? Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

23 Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim. Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

Não, mas gostava de conseguir.

21 Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim. Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

22 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir.

20 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. ? Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

18 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. ?

17 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir.

16 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. ?

15 Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

14 Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

13 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir.

12 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

11 Sim, eu consigo. ? Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

10 Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

9 Sim, eu consigo. ? ? Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir.

8 Sim, eu consigo. ? Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim. Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

7 Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim. Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

6 Sim, eu consigo. ? Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

5 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir.

4 Não consigo e não é importante para mim. ? Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim. Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

3 Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. ? Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

2 Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim. Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

1 Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim. Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

Lista de alunos

10. Eu consigo organizar o meu tempo 

de modo a aprender e a conseguir 

atingir os meus objetivos.

11. Quando tenho que realizar uma 

atividade, eu consigo reconhecer o 

seu objetivo (o que é para fazer). 

12. Quando eu tenho que realizar uma 

atividade, eu consigo reconhecer se 

preciso de rever ou aprender algo de 

novo para a realizar.

13. Quando tenho que realizar uma 

atividade, eu consigo reconhecer que 

materiais eu preciso para a realizar.

14. Quando tenho que realizar uma 

atividade, eu consigo reconhecer se 

esta é fácil ou difícil para mim.

15. Eu consigo organizar um plano de 

modo a atingir o objetivo.

16. Eu consigo alterar o meu plano de 

estudo, depois de o ter posto em 

prática, caso não tenha funcionado.

Questões
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24 Sim, eu consigo. ? Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

23 Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim. Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

Não, mas gostava de conseguir.

21 Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim. Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

22 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir.

20 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. ? Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

18 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. ?

17 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir.

16 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. ?

15 Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

14 Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

13 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir.

12 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

11 Sim, eu consigo. ? Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

10 Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

9 Sim, eu consigo. ? ? Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir.

8 Sim, eu consigo. ? Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim. Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

7 Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim. Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

6 Sim, eu consigo. ? Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

5 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir.

4 Não consigo e não é importante para mim. ? Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim. Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

3 Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. ? Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

2 Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim. Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

1 Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim. Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

Lista de alunos

10. Eu consigo organizar o meu tempo 

de modo a aprender e a conseguir 

atingir os meus objetivos.

11. Quando tenho que realizar uma 

atividade, eu consigo reconhecer o 

seu objetivo (o que é para fazer). 

12. Quando eu tenho que realizar uma 

atividade, eu consigo reconhecer se 

preciso de rever ou aprender algo de 

novo para a realizar.

13. Quando tenho que realizar uma 

atividade, eu consigo reconhecer que 

materiais eu preciso para a realizar.

14. Quando tenho que realizar uma 

atividade, eu consigo reconhecer se 

esta é fácil ou difícil para mim.

15. Eu consigo organizar um plano de 

modo a atingir o objetivo.

16. Eu consigo alterar o meu plano de 

estudo, depois de o ter posto em 

prática, caso não tenha funcionado.

Questões
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24 Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

23 Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

22 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir.

21 Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

20 Não, mas gostava de conseguir. só com orientação Não, mas gostava de conseguir.

18 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

17 Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir.

16 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir.

15 Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

14 Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

13 Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir.

12 Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir.

11 Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir.

10 Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

9 Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir.

8 Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

7 Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

6 Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir.

5 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir.

4 Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

3 Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir.

2 Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

Questões

1 Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

Lista de alunos

1. Eu consigo escolher estratégias de 

modo a atingir o meu objetivo. (por 

exemplo, trabalhar sozinho, em 

grupo, sublinhar, fazer um resumo, 

etc.).

2. Eu consigo escolher materiais de 

modo a atingir o meu objetivo.(por 

exemplo, o computador, um livro, 

uma calculadora, uma tesoura, etc.). 

3. Eu consigo escolher e experimentar 

estratégias e/ou materiais que nunca 

usei antes.
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Sim, eu consigo.

Não, mas gostava de conseguir.

Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo.

Não consigo e não é importante para mim.

Não, mas gostava de conseguir.

Sim, eu consigo.

?

Não, mas gostava de conseguir.

Não consigo e não é importante para mim.

Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo.

Não consigo e não é importante para mim.

Não consigo e não é importante para mim.

Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo.

6. Eu consigo aplicar os 

conhecimentos que adquiri em novas 

situações.

Não consigo e não é importante para mim.

?

Não, mas gostava de conseguir.

Não consigo e não é importante para mim.

Sim, eu consigo.

24 Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo.

23 Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

22 Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo.

21 Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim. Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim. Sim, eu consigo.

20 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

18 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

17 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

16 Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo.

15 Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

14 Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo.

13 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

12 Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo.

11 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

10 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo.

9 ? Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo.

8 Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim. Sim, eu consigo.

7 Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim. Sim, eu consigo.

6 Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo.

5 Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo.

4 Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim. Sim, eu consigo.

Questões

3 Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. ? Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo.

2 Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim. ?

1 Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim. Sim, eu consigo.

Lista de alunos

1. Eu consigo reconhecer o meu estilo 

de aprendizagem. (por exemplo, se 

aprendo melhor com jogos, a ler 

livros, a ver vídeos, etc.).

2. Eu consigo reconhecer as minhas 

estratégias de aprendizagem.(por 

exemplo, se gosto de fazer resumos, 

esquemas, desenhos, sublinhar...).

3. Eu consigo reconhecer o que me 

impede de (o que não me deixa) 

completar uma atividade. (falta de 

conhecimento, não compreender o 

que é pedido, etc.)

4. Eu consigo reconhecer se escolhi ou 

não as estratégias e/ou os materiais 

mais adequados para realizar uma 

atividade.

5. Eu consigo perceber se atingi os 

meus objetivos.
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Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo.

Não, mas gostava de conseguir.

Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo.

Não, mas gostava de conseguir.

Não, mas gostava de conseguir.

Não consigo e não é importante para mim.

Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo.

Não, mas gostava de conseguir.

Não, mas gostava de conseguir.

Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo.

Não consigo e não é importante para mim.

Não, mas gostava de conseguir.

Não, mas gostava de conseguir.

Não consigo e não é importante para mim.

Não, mas gostava de conseguir.

Não, mas gostava de conseguir.

Não, mas gostava de conseguir.

Não consigo e não é importante para mim.

Não, mas gostava de conseguir.

Não, mas gostava de conseguir.

Sim, eu consigo.

Não, mas gostava de conseguir.

Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo.

24 Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir.

Não, mas gostava de conseguir.

23 Não consigo e não é importante para mim. ? Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

22 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. ? Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Não, mas gostava de conseguir.

21 Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim. Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

20 Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. ? Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

18 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir.

17 ? Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

16 Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir.

15 Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim. Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim.

14 Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

13 Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

12 Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. ? Não, mas gostava de conseguir.

11 ? Sim, eu consigo. ? Sim, eu consigo. ?

10 Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir.

9 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

8 Não consigo e não é importante para mim. Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim. Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

7 Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim. Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim.

6 Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

5 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. ? Sim, eu consigo.

4 Não consigo e não é importante para mim. Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim. Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

3 Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

2 Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

1 Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim. Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim.

Questões

Lista de alunos

1. Quando estou a realizar uma 

atividade, consigo identificar o mais 

importante. (por exemplo, quando 

leio um texto para selecionar 

informação, consigo concentrar-me 

no que me é pedido).

2. Eu consigo trabalhar em grupo. 3. Quando trabalho em grupo, eu 

consigo combinar a distribuição de 

tarefas.

4. Quando trabalho em grupo, eu 

consigo ouvir a opinião dos outros.

5. Quando trabalho em grupo, eu 

consigo expressar a minha opinião.

6. Quando trabalho em grupo, eu 

consigo comparar a minha opinião 

com a das outras pessoas com quem 

estou a trabalhar.

Não consigo e não é importante para mim.

7. Quando trabalho em grupo, eu 

consigo mudar a minha opinião, 

quando necessário, para conseguir 

chegar a uma decisão de grupo.
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Às vezes

Sempre

Às vezes

Sempre

Sempre

Sempre

Sempre

Sempre

Sempre

Sempre

Sempre

Às vezes

Sempre

Sempre

Sempre

Sempre

Sempre

Sempre

Sempre

Sempre

Sempre

Às vezes

Sempre

Às vezes

Sempre

Às vezes

Nunca

Às vezes

Nunca

Às vezes

10. Quando tenho alguma 

dificuldade… peço ajuda aos meus 

colegas.

Às vezes

Nunca

Sempre

Nunca

Sempre

Sempre

Às vezes

Às vezes

Sempre

Sempre

Sempre

Nunca

Sempre

Sempre

Sempre

Sempre

17

18

20

21

22

23

24

10. Quando tenho alguma 

dificuldade… procuro encontrar a 

resposta sozinho.

Nunca

Nunca

Às vezes

Nunca

Sempre

Às vezes

?

Nunca

Às vezes

Às vezes

Às vezes

Às vezes

Sempre

Às vezes

Nunca

Às vezes

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Não consigo e não é importante para mim. Sim, eu consigo.

Sempre

Às vezes

Lista de alunos

1

2

3

4

5

6

7

Sempre

Sempre

Às vezes

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Não consigo e não é importante para mim. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Não consigo e não é importante para mim. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Não consigo e não é importante para mim. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

8. Eu consigo perceber quando é que 

é melhor para mim realizar uma 

atividade sozinho ou em conjunto 

com outros colegas.

9. Eu consigo reconhecer quando é 

que preciso de pedir ajuda ao 

professor.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

10. Quando tenho alguma 

dificuldade… pergunto ao professor 

ou outro adulto.

Às vezes

Às vezes



 

338 

 

Respostas da 2ª implementação do QAAA 

 

 
 

 

 

 

24 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. SR SR

23 Não consigo e não é importante para mim.Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

22 SR SR Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

21 Sim, eu consigo. SR SR Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

20 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

18 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

17 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

16 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

15 Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim.

14 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo.

13 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

12 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. SR Não, mas gostava de conseguir.

11 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

10 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

9 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo.

8 SR SR SR Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir.

7 Não, mas gostava de conseguir. Não consigo e não é importante para mim.Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir.

6 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo.

5 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

4 SR SR Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

3 Sim, eu consigo. SR Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

2 Não, mas gostava de conseguir. Não consigo e não é importante para mim.Não, mas gostava de conseguir. Não consigo e não é importante para mim.Sim, eu consigo.

1 Não consigo e não é importante para mim.Não, mas gostava de conseguir. Não consigo e não é importante para mim.Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Questões

Lista de alunos

1. Eu consigo organizar o meu próprio 

estudo/aprendizagem de forma 

autónoma. (sozinho)

2. Eu consigo avaliar a minha 

motivação para aprender.

3. Eu consigo arranjar formas de me 

interessar mais por aprender. (por 

exemplo, escolhendo materiais que 

são do meu interesse, ligando a 

minha aprendizagem a projetos que 

eu goste, aprendendo juntamente 

com outros colegas ou 

recompensando-me). 

4. Eu consigo controlar sentimentos 

negativos quando estou a 

aprender.(por exemplo, quando 

estou nervoso, quando estou 

preocupado em acertar...).

5. Eu consigo reconhecer/identificar 

sentimentos que me estimulam ou 

impedem de aprender/realizar uma 

tarefa. (por exemplo, o sentimento 

de satisfação/felicidade quando 

tenho sucesso, o medo de falar em 

frente a outras pessoas, etc.).
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22

23

24

15

16

17

18

20

21

9

10

11

12

13

14

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. SR SR Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. SR Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo.

SR Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não consigo e não é importante para mim.Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

SR Sim, eu consigo. SR SR Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. SR

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Não consigo e não é importante para mim.SR

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Não, mas gostava de conseguir. SR Sim, eu consigo.

Não consigo e não é importante para mim.SR Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. SR Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. SR SR

Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo.

8 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.SR

Sim, eu consigo.

7 Não, mas gostava de conseguir. SR Não, mas gostava de conseguir. Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.SR

Sim, eu consigo.

6 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. SR Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo.

SR

5 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo.

4 Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não, mas gostava de conseguir. Não consigo e não é importante para mim.

Sim, eu consigo.

3 SR Sim, eu consigo. SR SR Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

Não consigo e não é importante para mim.

2 Não consigo e não é importante para mim.Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

9. Eu consigo organizar o meu espaço 

de trabalho de modo a conseguir tirar 

dele o melhor proveito.

1 Não consigo e não é importante para mim.SR Não, mas gostava de conseguir. Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

Questões

Lista de alunos

1. Eu consigo avaliar os meus 

conhecimentos iniciais.

2. Eu consigo identificar as minhas 

dificuldades.

3. Eu consigo perceber quais são as 

minhas dificuldades mais 

importantes.

4. Eu consigo estabelecer objetivos 

para mim próprio- o que é que eu 

quero aprender. (por exemplo, ler um 

livro de 10 páginas em 4 dias). 

5. Eu consigo estabelecer os meus 

objetivos, tendo em conta as minhas 

dificuldades.

6. Eu consigo estabelecer os meus 

objetivos, tendo em conta as minhas 

competências (aquilo que eu já sei e 

consigo fazer).

7. Eu consigo estabelecer os meus 

objetivos, tendo em conta as 

condições de trabalho que tenho (por 

exemplo, o tempo ou os recursos que 

tenho para completar a atividade).

8. Eu consigo perceber quais dos 

objetivos são mais importantes na 

minha aprendizagem.
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22

23

24

15

16

17

18

20

21

9

10

11

12

13

14

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. SR SR Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. SR Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo.

SR Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não consigo e não é importante para mim.Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

SR Sim, eu consigo. SR SR Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. SR

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Não consigo e não é importante para mim.SR

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Não, mas gostava de conseguir. SR Sim, eu consigo.

Não consigo e não é importante para mim.SR Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. SR Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. SR SR

Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo.

8 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.SR

Sim, eu consigo.

7 Não, mas gostava de conseguir. SR Não, mas gostava de conseguir. Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.SR

Sim, eu consigo.

6 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. SR Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo.

SR

5 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo.

4 Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não, mas gostava de conseguir. Não consigo e não é importante para mim.

Sim, eu consigo.

3 SR Sim, eu consigo. SR SR Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

Não consigo e não é importante para mim.

2 Não consigo e não é importante para mim.Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

9. Eu consigo organizar o meu espaço 

de trabalho de modo a conseguir tirar 

dele o melhor proveito.

1 Não consigo e não é importante para mim.SR Não, mas gostava de conseguir. Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

Questões

Lista de alunos

1. Eu consigo avaliar os meus 

conhecimentos iniciais.

2. Eu consigo identificar as minhas 

dificuldades.

3. Eu consigo perceber quais são as 

minhas dificuldades mais 

importantes.

4. Eu consigo estabelecer objetivos 

para mim próprio- o que é que eu 

quero aprender. (por exemplo, ler um 

livro de 10 páginas em 4 dias). 

5. Eu consigo estabelecer os meus 

objetivos, tendo em conta as minhas 

dificuldades.

6. Eu consigo estabelecer os meus 

objetivos, tendo em conta as minhas 

competências (aquilo que eu já sei e 

consigo fazer).

7. Eu consigo estabelecer os meus 

objetivos, tendo em conta as 

condições de trabalho que tenho (por 

exemplo, o tempo ou os recursos que 

tenho para completar a atividade).

8. Eu consigo perceber quais dos 

objetivos são mais importantes na 

minha aprendizagem.
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Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

24 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

23 Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não consigo e não é importante para mim.Sim, eu consigo.

Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

22 Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. SR Não, mas gostava de conseguir.

21 Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. SR Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

20 SR Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. SR Não, mas gostava de conseguir.

18 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

17 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

16 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

15 Não, mas gostava de conseguir. Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

14 SR Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

SR Não consigo e não é importante para mim.

13 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. SR Não, mas gostava de conseguir.

12 SR Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

11 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

10 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. SR Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Não consigo e não é importante para mim.Não, mas gostava de conseguir.

9 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

8 SR Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. SR Sim, eu consigo.

Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir.

7 SR Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. SR Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

6 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Não consigo e não é importante para mim.Não, mas gostava de conseguir.

5 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

4 Não, mas gostava de conseguir. SR Não, mas gostava de conseguir. SR Sim, eu consigo.

Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

3 Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim.Não, mas gostava de conseguir.

2 Não, mas gostava de conseguir. Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.SR Sim, eu consigo.

16. Eu consigo alterar o meu plano de 

estudo, depois de o ter posto em 

prática, caso não tenha funcionado.

1 Não, mas gostava de conseguir. SR Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

Questões

Lista de alunos

10. Eu consigo organizar o meu tempo 

de modo a aprender e a conseguir 

atingir os meus objetivos.

11. Quando tenho que realizar uma 

atividade, eu consigo reconhecer o 

seu objetivo (o que é para fazer). 

12. Quando eu tenho que realizar uma 

atividade, eu consigo reconhecer se 

preciso de rever ou aprender algo de 

novo para a realizar.

13. Quando tenho que realizar uma 

atividade, eu consigo reconhecer que 

materiais eu preciso para a realizar.

14. Quando tenho que realizar uma 

atividade, eu consigo reconhecer se 

esta é fácil ou difícil para mim.

15. Eu consigo organizar um plano de 

modo a atingir o objetivo.
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23 Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

24 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

21 Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

22 SR Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

18 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

20 SR Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

16 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

17 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

14 Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

15 Não consigo e não é importante para mim.SR Não consigo e não é importante para mim.

12 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

13 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

10 SR Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

11 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

8 Não consigo e não é importante para mim.Não, mas gostava de conseguir. Não consigo e não é importante para mim.

9 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

6 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

7 Não, mas gostava de conseguir. SR SR

4 Não, mas gostava de conseguir. Não, mas gostava de conseguir. Não consigo e não é importante para mim.

5 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

2 Não consigo e não é importante para mim.Não, mas gostava de conseguir. Não consigo e não é importante para mim.

3 SR Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Questões

Lista de alunos

1. Eu consigo escolher estratégias de 

modo a atingir o meu objetivo. (por 

exemplo, trabalhar sozinho, em 

grupo, sublinhar, fazer um resumo, 

etc.).

2. Eu consigo escolher materiais de 

modo a atingir o meu objetivo.(por 

exemplo, o computador, um livro, 

uma calculadora, uma tesoura, etc.). 

3. Eu consigo escolher e experimentar 

estratégias e/ou materiais que nunca 

usei antes.

1 Não consigo e não é importante para mim.SR Não consigo e não é importante para mim.
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SR24 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

SR

23 SR SR Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim.

22 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. SR Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo.

21 SR SR Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim.

20 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo.

18 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

17 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Não consigo e não é importante para mim.

16 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

15 Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo.

14 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir.

13 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo.

12 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. SR Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

11 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo.

10 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir.

9 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Não consigo e não é importante para mim.

8 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim.

7 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo.

6 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

5 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo.

4 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim.

3 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. SR Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Não consigo e não é importante para mim.

2 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim.

1 Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Questões

Lista de alunos

1. Eu consigo reconhecer o meu estilo 

de aprendizagem. (por exemplo, se 

aprendo melhor com jogos, a ler 

livros, a ver vídeos, etc.).

2. Eu consigo reconhecer as minhas 

estratégias de aprendizagem.(por 

exemplo, se gosto de fazer resumos, 

esquemas, desenhos, sublinhar...).

3. Eu consigo reconhecer o que me 

impede de (o que não me deixa) 

completar uma atividade. (falta de 

conhecimento, não compreender o 

que é pedido, etc.)

4. Eu consigo reconhecer se escolhi ou 

não as estratégias e/ou os materiais 

mais adequados para realizar uma 

atividade.

5. Eu consigo perceber se atingi os 

meus objetivos.

6. Eu consigo aplicar os 

conhecimentos que adquiri em novas 

situações.
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SR SRVera SR Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. SR Sim, eu consigo.

SR Sim, eu consigo.

Sebastião Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim.SR Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

Salvador SR Sim, eu consigo. SR Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo.

Rodrigo Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim.Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo.

Miguel SR Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. SR

Maria Rita Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim.Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. SR

Maria SR Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. SR Sim, eu consigo.

Não consigo e não é importante para mim.Sim, eu consigo.

Luana SR Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Leonor Não consigo e não é importante para mim.Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Laura Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. SR SR Sim, eu consigo.

José Nuno Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

SR Sim, eu consigo.

João Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim.Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim.Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

João André Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. SR Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Ivone Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Inês Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Não consigo e não é importante para mim.SR

Guilherme Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim.Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo.

Gonçalo Não consigo e não é importante para mim.SR Não, mas gostava de conseguir. SR SR

Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Beatriz SR Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. SR Sim, eu consigo.

Ana Madeira Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo.

Ana Carolina Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Não consigo e não é importante para mim.Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo.

Ana Beatriz Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo.

Afonso Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não, mas gostava de conseguir. Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.Não consigo e não é importante para mim.

Abdulay Não consigo e não é importante para mim.Sim, eu consigo. Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo.

Questões

Lista de alunos

1. Quando estou a realizar uma 

atividade, consigo identificar o mais 

importante. (por exemplo, quando 

leio um texto para selecionar 

informação, consigo concentrar-me 

no que me é pedido).

2. Eu consigo trabalhar em grupo. 3. Quando trabalho em grupo, eu 

consigo combinar a distribuição de 

tarefas.

4. Quando trabalho em grupo, eu 

consigo ouvir a opinião dos outros.

5. Quando trabalho em grupo, eu 

consigo expressar a minha opinião.

6. Quando trabalho em grupo, eu 

consigo comparar a minha opinião 

com a das outras pessoas com quem 

estou a trabalhar.

7. Quando trabalho em grupo, eu 

consigo mudar a minha opinião, 

quando necessário, para conseguir 

chegar a uma decisão de grupo.
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Vera Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sempre Às vezes Sempre

Sebastião Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Nunca Nunca Sempre

Salvador Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Nunca Nunca Sempre

Rodrigo SR Sim, eu consigo. Às vezes Sempre Sempre

Miguel Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sempre Sempre Sempre

Maria Rita Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sempre Nunca Sempre

Maria Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Às vezes Às vezes Sempre

Luana Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sempre Sempre Sempre

Leonor Não consigo e não é importante para mim.Sim, eu consigo. Nunca Sempre Sempre

Laura Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Às vezes Sempre Sempre

José Nuno Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sempre Sempre Sempre

João Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sempre Nunca Sempre

João André Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sempre Nunca Sempre

Ivone Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Às vezes Sempre Sempre

Inês Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Às vezes Sempre Sempre

Guilherme Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Às vezes Sempre Sempre

Gonçalo Não, mas gostava de conseguir. Sim, eu consigo. Às vezes Nunca Sempre

Beatriz Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sempre Sempre Sempre

Ana Madeira Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sempre Nunca Sempre

Ana Carolina Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sempre Às vezes Sempre

Ana Beatriz Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Sempre Sempre Sempre

Afonso Não consigo e não é importante para mim.Sim, eu consigo. Nunca Nunca Sempre

Abdulay Sim, eu consigo. Sim, eu consigo. Nunca Nunca Sempre

Lista de alunos

8. Eu consigo perceber quando é que 

é melhor para mim realizar uma 

atividade sozinho ou em conjunto 

com outros colegas.

9. Eu consigo reconhecer quando é 

que preciso de pedir ajuda ao 

professor.

10. Quando tenho alguma 

dificuldade… procuro encontrar a 

resposta sozinho.

10. Quando tenho alguma 

dificuldade… peço ajuda aos meus 

colegas.

10. Quando tenho alguma 

dificuldade… pergunto ao professor 

ou outro adulto.
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Anexo 10 – Transcrições audiogravações 

 
5ª intervenção – 26 de maio de 2020 

 

Escrita de uma BD 

 

Aluno 5 
“Não, não foi, eu tenho que admitir que não foi.” 

 

“Primeiro porque eu nem sequer sabia (…) primeiro por causa do material, não sabia se havia de 

fazer, cortar quadradinhos e depois colar, fazer diretamente no papel e depois, depois colar. Depois, 

em segundo lugar, demorei imenso tempo a pensar como havia de fazer e depois fiquei com muito 

pouco tempo. E depois a minha imaginação tava um bocado fraca.” 

 

“Sim, fui ao livro da Mafalda, [] aos livros de banda desenhada, às revistas do amiguinho, pronto” 

“passei tanto tempo a pensar no que ia fazer, até os desenhos saíram mal” 

___________________________ 

“Eu fui pesquisar, numa aplicação para as crianças aprenderem que (…) pronto fui lá ao sítio e meti 

vulcões (…), vulcões, tremores de terra, coisas relacionadas com a terra, pronto, e aquilo apareceu-

me várias (…) várias casinhas e eu carreguei numa que dizia vulcões e depois aquilo tinha os 

tremores de terra, tinha tudo lá e eu li que todos os dias há tremores de terra, nós é que não 

sentimos” 

 

“Eu vou utilizar uma estratégia rápida, pronto, é só que aquilo é (…) aquilo é mais ou menos, tu 

vais ter que imprimir um papel, mais ou menos aquilo é um papel, vamos ter que abrir como se 

fosse uma gaveta, não é bem uma gaveta assim [] e vai aparecer lá tudo escrito, é só que é assim 

(…) se eu (…) se eu lhe mandar, eu não vou conseguir [] abrir o papel, se eu não mandar vou ter 

que mostrar aos meus colegas e vai ser difícil, o que é que eu faço? (…) também posso fazer um 

vídeo ou uma coisa parecida” 

 

“Professora só que eu quero mandar (…) fazer vários. Abrir um, passar, abrir outro no papel [] 

abrir outro” 

 

A Isabel  

“Hmm (…) eu (…) tive algumas dificuldades porque (…) primeiro queria fazer (…) primeiro tive 

algumas dificuldades em pensar no que é que eu ia fazer (…) e depois eu comecei a desenhar um [] 
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e depois a minha mãe diz-me que vou ter de desenhar aquilo sei lá quantas vezes e a partir daí já 

pensei tinha de desenhar aquilo montes de vezes [] foi um bocadinho difícil de fazer” 

 

“Consegui pensar na história toda sozinha” 

 

“Pois foi, eu tava aí com umas dúvidas que eu não sabia se (…) se eu podia fazer aquilo” 

_____________________ 

“arrumá-la hmm arrumá-la” 

 

O Zé 

“Hmm não, não tive. Não”  

 

“Fui eu que pensei” 

 

“Professora (…) Professora a única coisa que (…) que eu não achei muito boa [] quando eu estava 

a passar a marcador no título [] ficou um bocadinho, não ficou muito bem” 

 

“as falas a lápis (…) não, não foi, eu quis deixar a lápis as falas (…) só o título é que não se 

percebia muito bem que estava lá escrito “Museu” no título” 

 

A Ana 

“Para mim foi difícil porque eu estava a pensar que ia fazer uma banda desenhada assim sobre 

patos, só que depois pensei, eu não sei desenhar patos. E depois pensei como é que eu vou fazer 

uma banda desenhada sobre patos se não sei desenhar patos. Depois pensei em coisas que sei 

desenhar. Sei desenhar uma maçã, fiz uma banda desenhada sobre uma maçã e como não sou lá 

muito boa a desenhar lagartas, só desenhei a cabeça da minha lagarta, não fiz o resto.” 

 

“Eu também sei uma técnica que é: mete-se o papel por cima do ecrã e depois passas por cima.” 

__________________ 

“uma apresentação” 

 

“vamos fazer uma apresentação sobre ela, como fizemos sobre o cavalo-marinho” 
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“Professora eu posso pesquisar em dois sítios ao mesmo tempo, posso pesquisar no computador e 

depois registo aqui nas notas do (…) do tablet e depois passo tudo outra vez para o computador e 

faço uma apresentação” 

“vou já começar a trabalhar, mas antes vou ter de avisar os meus pais que vou ter de fazer uma 

apresentação” 

 

Verónica 

“Sim.” 

 

“E se não tivermos tempo de fazer o trabalho?” 

 

“Professora, então o mais importante é o trabalho.” 

 

 

6ª intervenção – 29 de maio de 2020 

Pesquisa sobre comportamentos a adotar antes, durante e depois de um sismo 

 

Aluno 5  

Uso do PowerPoint pela primeira vez 

“Primeiro eu (…) nós (…) eu e a minha mãe utilizamos o CommentV mas depois eu 

percebi como é aquilo se fazia e eu consegui a seguir (…) sozinha (…) primeira parte com 

a mãe e a seguir, a segunda parte, sozinha” 

 

“Eu tive dificuldades quando estava (…) não foi dificuldades pronto, precisei de ajuda para 

organizar o plano” 

 

“Eu melhoraria também (…) eu tentava desta vez fazer sozinha” 

 

A Isabel  

Uso do PowerPoint pela primeira vez 

 

“Sim, precisei. Para pôr as imagens [] Para pôr as imagens, para pôr (…) para entregar a 

tarefa (…) ah para entrar no PowerPoint (…) e acho que foi só isso” 
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Onde foste buscar as informações 

“Foi na internet” 

 

“Sim, quer dizer, o meu pai imprimiu-me várias folhas que eu lhe pedi e depois eu 

sublinhei algumas e copiei para o PowerPoint” 

 

“o meu pai deu-me várias informações (…) sobre o sismo, sobre os sismos, e depois eu 

sublinhei” 

 

“eu li primeiro” 

 

“achei que era mais importante pôr umas coisas em vez de pôr outras” 

 

“sabia que era para pesquisar antes, durante e depois de um sismo, o que fazer”  

 

“Eu tive mais dificuldade (…) a (…) eu não tive muitas dificuldades porque os meus pais 

ensinaram-me e eu fui lá buscar, fui fazer então não tive muitas dificuldades em quase 

nada” 

 

“Foi mais um bocadinho de nada a pôr as imagens, porque é preciso fazer algumas coisas 

(…) mas depois ahh (…) à segunda e, quer dizer à terceira vez, já consegui fazer tudo” 

“Eu também, da próxima vez que fizer acho que já sei fazer tudo” 

 

O Zé  

“Fui buscar à internet.” 

 

“Tive a copiar umas coisas, mas não ficou muito bem.” 

 

“Porque não tava bem a explicar o que devem fazer antes, depois e (…) não tava a explicar 

muito bem o que devemos fazer antes, depois e (…) durante de um sismo (…) não estava a 

explicar muito bem o que eu copiei” 



 

350 

 

“separar hmm escrever aquilo só que primeira fazer uma parte a dizer antes, depois outra 

parte a dizer depois e outra durante” 

 

“Eu não tive muitas dificuldades” 

 

“Eu só punha aquilo melhor (…) a (…) [] (…) de explicar melhor.” 

 

A Ana 

Uso do PowerPoint pela primeira vez 

“Eu já lá tinha andado uma vez” 

 

“Eu no fim da minha apresentação, eu meti as fontes que usei (…) de onde é que fui buscar 

as coisas” 

 

“Eu tive algum (…) eu tive algumas dificuldades em escolher as imagens de cada lado. Porque eu 

primeiro meti umas imagens um bocado que não tinham a ver com sismos, depois a minha mãe 

ajudou-me um bocadinho e mostrou-me algumas imagens que tinham mais a ver com aquilo que eu 

escrevi, aquilo que eu fui copiar e colar (…) e (…)” 

 

“Eu melhoraria uma coisa. Eu (…) eu tentaria que as coisas não se mexessem tanto [] no 

meu (…) na minha apresentação. É que eu meti coisas a mexer, o texto mexe.” 

“Sim, começa a mexer o texto.” 

 

“Eu pensei que isso podia ah distrair um bocado a atenção. Porque eu estava a ler e iam 

mais olhar para o texto a mexer e para as coisas a mexer, foi o que eu pensei.” 

 

“Eu fiz muitas apresentações a testar como é que dava o meu texto, testei com os meus 

pais, testei com alguns peluches, a ler para eles para treinar a leitura, acho que vai correr 

bem.” 

 

Verónica 

Uso do PowerPoint pela primeira vez 
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“A mim também foi a primeira vez. Achei fácil, só achei um bocadinho difícil era copiar as 

imagens.” 

 

“Foi a colar ahhh (…) as imagens, como já disse.” 

 

 

 

Código: 

Pausa na fala – (…) 

Excerto da fala impercetível – [] 
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Anexo 11 – Categorização das respostas dos alunos 

                             

Categoria 

Aluno  

 

 

Facilidade Familiaridade Necessidade 

Funcionalidade 

/ finalidade dos 

recursos 

Adequação à 

tarefa 

Novi-

dade 

Total de 

evidências

: 

5 

“Porque são 

escolhas simples e 

estrategicamente 

rápidas.” 

 

“Porque é mais 

prático e 

simples.” 

 

“Porque era o 

matrial que eu 

achei maia 

prática.” 

 

“Porque eu achei 

mais eficazes” 

 

“Porque foi onde 

obtive mais 

informação” 

“Porque são as 

que eu sei 

trabalhar melhor.” 

“Porque foram 

aqueles que 

achei 

necessários” 

 “Porque me 

permitiu fazer 

um trabalho 

melhor.” 

 

8 

9 

 “Porque com 

essas estratégias 

sei que vou 

trabalhar melhor.” 

 

“Eu escolhi esses 

recursos materiais 

porque sei que 

vou trabalhar 

melhor” 

  “Porque ajuda 

a fazer um 

trabalho 

melhor” 

 

“Para fazer um 

trabalho mais 

divertido” 

 

“Para fazer um 

trabalho 

melhor” 

 

“para fazer um 

trabalho 

diferente”  

 

6 

11 

 “Porque são as 

estratégias que eu 

uso mais e estou 

mais habituado” 

 

“Porque são as 

que eu uso mais” 

 

“eu usei um lápis 

e um caderno 

 “Porque escrevi 

numa folha o 

que pesquisei e 

fiz o trabalho no 

computador” 

“Porque são os 

que me 

parecem 

melhores” 

 

8 
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porque são as que 

uso mais” 

 

“porque são as 

que eu uso mais 

para fazer textos” 

 

“porque são as 

que eu usaria para 

fazer uma BD” 

 

“porque são as 

que eu uso para 

fazer trabalhos de 

pesquisa” 

18 

“porque me dão 

mais jeito” 

 

“porque me 

ajudam” 

“porque os 

costumo usar” 

 “escolhi um 

caderno e um 

lápis porque me 

permitem 

escrever” 

“escolhi estas 

estratégias 

porque as 

achei as mais 

adequadas” 

 

“escolhi estes 

recursos 

materiais 

porque os 

achei os mais 

adequados” 

 

“escolhi estas 

estratégias 

porque são as 

que se 

adequam a 

esta tarefa” 

 

“escolhi o 

recurso 

material 

porque se 

adequa” 

 

8 

24 

“Porque me da 

mais jeito. E fui a 

internet e a 

enciclopédia para 

ganhar mais 

informação.” 

 

“Eu imaginei 

porque me da 

mais jeito” 

 

“e pesquisar na 

internet porque 

me dá mais geito” 

 “O copiar 

porque tenho 

que copiar” 

“O lápis foi para 

escrever e 

depois passar a 

caneta. O 

caderno foi para 

escrever. E os 

lápis de cor foi 

para pinta o meu 

desenho.” 

 

“Eu iscolhi o 

lápis para 

escrever” 

 

“ Copiar fui 

porque eu fiz e 

depois fiz de 

novo para ficar 

 “o 

comput

ador 

porque 

quero 

esprem

entar” 

9 
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mais bonito e 

um desenho 

porque é uma 

b.d” 

 

“A caneta é para 

escrever a lápis 

e depois passar 

os lápis de cor é 

para desenhar e 

a cartolina e a 

folha branca é 

para escrever” 

Total de 

evidências: 
10 10 2 6 10 1 39 
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Anexo 12 – Diário do Investigador 
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358 

 

 
  



 

359 
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Anexo 13 – Trabalhos desenvolvidos pelos alunos 

 

Aluno 5 

 

Pesquisa de um animal 
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Escrita de um diálogo 

 

 

 

Pesquisa sobre atitudes a adotar antes, durante e depois de um sismo 
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A Isabel 

 

Pesquisa de um animal 
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Escrita de um diálogo 
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Tarefa de matemática 
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Escrita de uma banda desenhada 
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Pesquisa sobre atitudes a adotar antes, durante e depois de um sismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

O Zé 

 

Pesquisa sobre um animal 
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Escrita de um diálogo 
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Tarefa de matemática 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

375 

 

Escrita de uma BD 
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Pesquisa sobre atitudes a adotar antes, durante e depois de um sismo 

 

 
 

 

 

 

A Ana 

Pesquisa de um animal 
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Escrita de um diálogo 
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Tarefa matemática 
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Pesquisa sobre atitudes a adotar antes, durante e depois de um sismo 
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Verónica 

 

Pesquisa sobre um animal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrita de um diálogo 
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Escrita de uma BD 
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Pesquisa sobre atitudes a adotar antes, durante e depois de um sismo 
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Anexo 14 – Ficheiros Excel de análise dos dados 

 

Links de acesso aos ficheiros Excel: 

 

- Análise dos resultados da 1ª implementação do QAAA: 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P2ULD0fS7fvVtLboKiE4RwprkPUNIb_U2m3iYaNOBxw/edit?us

p=sharing 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GQBAc50AMn9Ti-TGDLj-

M3JCLT6iXOOW9YzR2Cv4BC4/edit?usp=sharing 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_ldwk_Z32_FFy8jHWz8gER6eez9PHTYU0ArKK0I96is/edit?usp=

sharing 

 

 

- Análise dos resultados da 2ª implementação do QAAA: 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rj3i4IxB2FqbXODSsS-l-BB7gOXbzmvsNQdET-

494WQ/edit?usp=sharing 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gJT0QQ5AKSrgr7aowMtnkywj-

xUGsmT8R0hVa_CYnas/edit?usp=sharing 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VtTpaE9UKX3StEB9J_foONv_oop-l-

chSbhnkuoZxnY/edit?usp=sharing  

 

 

- Comparação dos resultados obtidos na 1ª e 2ª implementação do QAAA: 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CukYFS8ru26m1R3dFFxiIlOfiQ39kfaTZwwSiPvtkgA/edit?usp=sh

aring 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P2ULD0fS7fvVtLboKiE4RwprkPUNIb_U2m3iYaNOBxw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P2ULD0fS7fvVtLboKiE4RwprkPUNIb_U2m3iYaNOBxw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GQBAc50AMn9Ti-TGDLj-M3JCLT6iXOOW9YzR2Cv4BC4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GQBAc50AMn9Ti-TGDLj-M3JCLT6iXOOW9YzR2Cv4BC4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_ldwk_Z32_FFy8jHWz8gER6eez9PHTYU0ArKK0I96is/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_ldwk_Z32_FFy8jHWz8gER6eez9PHTYU0ArKK0I96is/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rj3i4IxB2FqbXODSsS-l-BB7gOXbzmvsNQdET-494WQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rj3i4IxB2FqbXODSsS-l-BB7gOXbzmvsNQdET-494WQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gJT0QQ5AKSrgr7aowMtnkywj-xUGsmT8R0hVa_CYnas/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gJT0QQ5AKSrgr7aowMtnkywj-xUGsmT8R0hVa_CYnas/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VtTpaE9UKX3StEB9J_foONv_oop-l-chSbhnkuoZxnY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VtTpaE9UKX3StEB9J_foONv_oop-l-chSbhnkuoZxnY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CukYFS8ru26m1R3dFFxiIlOfiQ39kfaTZwwSiPvtkgA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CukYFS8ru26m1R3dFFxiIlOfiQ39kfaTZwwSiPvtkgA/edit?usp=sharing

