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CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS PARA A ANÁLISE DE CONTEÚDO DE ENTREVISTAS, RELATOS DE AULA E ARTEFACTOS 

Escola A 
Categorias e  Unidades de registo  

subcategorias Entrevistas Observações Artefactos 

A. Identidade do professor    

1. Identificação pessoal    

1.1. Características do professor -Tem 59 anos de idade (EPA1) 

-„ também se for preciso pedir auxílio em algum ponto da 

nossa vida acho que temos ali sempre alguém que nós pode 

ajudar mais do que a prepararmos o nosso caminho 

científico mas como também o nosso caminho pessoal. 

Acho que podemos contar muito com eles, porque são 

bastante receptivos na medida em que se nós pedirmos 

ajuda eles estão lá exactamente para dar ajuda.‟ (EAnita,3) 

-„ a professora também tem uma cultura geral considerável, 

portanto é elevada, e então vai relacionando as coisas e 

ensinando-nos outras‟ (EAdão,5) 

- A prof divaga sobre histórias da sua 

juventude, que vêm a propósito do que está a 

ser dito. (OAA1) 

- Como acontece em todas as aulas (ou 

quase), a prof não ignora a minha presença, 

apesar de se revelar segura na matéria que 

lecciona. (...) Humildade da prof – Depois 

de ter dado a sua anuência a uma aluna, a 

prof aceitou a observação de outra aluna que 

considerou haver um engano no exercício que 

tinham de fazer sobre o Memorial. É que para 

mudar de voz o autor costuma iniciar a fala 

com letra maiúscula, logo “Afinal” e não 

“afinal”. Ao que a prof confirmou “Tens 

razão, A.”. Mas como alguém reparou que 

para o mesmo sujeito não se podem usar dois 

pronomes diferentes (3.ª e 1.ª pessoas), a prof 

acabou por gracejar “Temos que dizer a 

Saramago que se enganou” (…)Afectividade 

– A prof tem uma forma muito afectiva de 

estar e de falar, manifesta não só pela 

dificuldade em impor-se quando o P. e o N. 

decidem abusar dos comentários como pela 

relação que tem com as alunas (sobretudo 

extra-aula) como ainda pela forma como 

declama ou como fala da beleza dos poemas 

ou de expressões. Por exemplo, a propósito 

da hipálage: “Lembram-se da figura muito 

usada por Eça de Queirós?... «um cigarro 

pensativo»”, “Ah, é a hipálage!”, “Pois é. E 

esta é tão linda!...” (OAA19) 

- A prof dirigiu-se-me várias vezes, para eu 

me dar conta da graça das intervenções dos 

alunos: “Ouviu o que ela disse? Tssssss...” 

(para dizer revolução). (...) Perante uma 

quantidade de perguntas sobre a maçonaria, a 

prof conta o que sabe, mas também diz que 

não sabe muito e conclui “vocês vejam, 

- 59 anos, casada, 4 filhos, residente na área 

de influência da escola (AAC1) 

- Talvez esteja também a atravessar um 

período mau, a diferentes níveis. 

Familiarmente, tem a mãe (que vive com ela) 

num processo degenerativo rápido, que tem 

de conciliar com um neto traquinas e um 

marido que também requer atenção... É DT 

de uma turma complicada: um processo 

disciplinar deu origem a reuniões extra e à 

necessidade da sua intervenção na gestão de 

conflitos familiares do aluno em causa – 

consta que a mãe pôs um processo à escola. A 

questão de querer ou não ser prof titular 

também interfere: a dois anos da reforma já 

não vale a pena ser titular, mas se não for tem 

de avaliar os primeiros colegas que se 

candidatam!... “Ninguém merece um fim de 

carreira assim!”. (AF20/3) 

- A conversa descambou nos problemas que 

tem tido. Por um lado, a mãe cuja doença a 

deixa cada vez mais angustiada. Por outro, a 

escola com toda a quantidade insuportável de 

burocracia. (AF4/5)  

- A Amélia continua extenuada no meio dos 

seus papéis e problemas (familiares e de 

direcção de turma), dos testes e trabalhos dos 

alunos. Está até com medo de deixar passar o 

concurso para prof titular. (AF11/6)  
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investiguem,” desenrasquem-se para saber 

mais. (...) Hoje, na sala de profs, todos 

falavam do concurso a prof titular. A Amélia 

pensa reformar-se no próximo ano, mas vê-se 

obrigada a concorrer porque não sabe o que 

lhe pode vir a acontecer. (OAA21) 

- Com frequência a prof olhou para mim para 

confirmar o que dizia ou para que eu ouvisse 

ou me apercebesse das graças dos alunos. 

Também hoje, excepcionalmente, a I. me fez 

mais do que uma pergunta (em vez de a fazer 

à prof). (OAA25) 

- Rigor/exigência? – A prof distribuiu uma 

ficha para resolverem e entregarem, mas as 

instruções não foram inequívocas: “Ah, é 

para entregar?”, “Ah, não se pode abrir o 

livro?”. Durante a resolução da ficha, 

supostamente individual, há vários que 

conversam com o vizinho do lado, de trás... 

Além disso, a prof tinha dito que não aceitava 

mais trabalhos porque tinham sido pedidos há 

muito tempo, mas foi aceitando. Ainda hoje 

conversou com o N. sobre o assunto; ainda o 

fará, pois não quer baixar a nota. (OAA27)  

1.2. Motivação para o ensino -„ Por exemplo, aqui a a nossa amiga D. que me pôs o 

Alberto Caeiro e o Ricardo Reis a discutirem no terceiro 

poema que fez. Uma maravilha!... (...) Está uma delícia. 

(...) Também é muito engraçada esta miúda‟ (EPA2,18) 

 Aqui, a sua única satisfação é a leccionação 

na turma 12A, porque são miúdos muito 

engraçados, muito motivados e que sabem 

muito (AF20/3) 

2. Formação profissional    

2.1. Científica  - A prof diz que três colegas na sala de profs 

não conseguiram entender-se em relação a 

esta questão da TLEBS. Acabou por passar a 

mensagem da sua relativa insegurança. 

Houve, aliás, questões que os alunos 

colocaram e que puseram em causa as 

afirmações e conceptualizações, cuja síntese 

me parece frágil. (OAA23) 

- licenciada em Filologia Românica, pela Fac 

de Letras da Univ de Lisboa, em 1970, com 

14 valores (AAC1) 

2.2. Pedagógica -„ eu olho para aquilo e ao início não vejo nada... vejo um 

poema. Pronto… não gosto muito de poesia… mas depois 

quando começo a interpretar vejo a grandiosidade da obra e 

acho que é uma grande… a professora de Português faz… 

fez-me compreender a grandiosidade daquela obra.‟ 

(EAdão,6) 

 - curso de Ciências Pedagógicas, pela 

Universidade de Lourenço Marques, em 

1972, com 13 valores. Estágio clássico, em 

Lourenço Marques, em 1973, com 14 valores 

(AAC1) 

2.3. Experiencial - Tem 36 anos de serviço (EPA1) - Ao falar de questões relacionadas com a - Iniciou a carreira docente em 1970, em 
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- Dá 12.º ano há cerca de 10 anos (EPA1) 

- E- Como é que costuma ser o seu dia de exame? De 

Português... Contacta com os alunos...? 

A – Ah sim. Ai sempre! (...)  Estou sempre lá a dizer “Boa 

sorte” e “Tenham juízo” (...) “Vai correr bem” (...) Os 

miúdos vão (...) E depois fico (...) fechadinha porque sou 

(...) Coadjuvante. (...) Fico ali a fazer a prova e depois vou 

lá ter com eles outra vez. Mas isso vamos todos. Vê-se ali... 

se descobre o que é que eles fizeram bem e o que é que 

fizeram mal‟ (EPA3,9-10) 

TLEBS a prof não assume o seu 

conhecimento de modo igual ao da literatura, 

refere vários livros e gramáticas, pessoas e 

conversas com outros profs na sala de profs e 

em acções de formação – uma coisa é o saber 

consolidado outra é o balofo (digo eu), o 

conhecimento ainda em aprendizagem. 

(OAA21) 

Portugal, leccionou em Moçambique, 

interrompeu um ano por razões pessoais e 

regressou a Portugal. Lecciona nesta escola 

desde o início da sua criação. Exerceu 

funções de DT, delegada à profissionalização, 

delegada de grupo, coordenadora de DT e 

Presidente do CP (AAC1) 

3. Caracterização 

contextual 

   

3.1. Identificação social/pessoal 

dos alunos 

-„eu estou aqui para trabalhar assim sendo não posso 

distrair-me com outras coisas. Ok, o convívio é importante, 

mas… acho… também não pode ser só livros, é verdade… 

Mas acho que tem que haver uma concordância entre tudo, 

no meio está a virtude. Ou seja, se eu quiser sair eu estudo 

antes para poder estar á vontade, para depois ter uma maior 

facilidade. (...) para ser sincera, já estou um bocadinho 

saturada desta escola, das pessoas desta escola... mas é uma 

opinião muito pessoal porque eu também já estou cá desde 

o 7º. ano e já vi muita coisa e já estou um bocado cansada‟ 

(EAnita,10) 

-„ eu vim para aqui no 7º. ano e sei perfeitamente que 

venho uma pessoa muito mais madura depois da 

aprendizagem que tive aqui do crescimento que tive, sei 

que não vou sair daqui a mesma pessoa. E isto reflecte-se 

muito a nível pessoal e a nível da minha interacção com os 

outros; acho que isso tudo é muito importante. (...) todos 

nós sentimos aquela curiosidade, também vontade, de ir 

para a universidade, (...) até porque nós já conseguimos 

provar que estamos aptos para um período de maior 

dificuldade. Não é por acaso que nos dizem: “vocês são 

excelentes alunos, vocês estão preparados!‟ (EAnabela,11) 

- Os alunos da escola enquadram-se no estrato social 

médio/alto, com resultados acima da média nacional. 

Pretendem, sobretudo, prosseguir os seus estudos no ensino 

superior, em especial, através do 1.º curso (EDA1) 

  

3.2. Precedentes da turma -„ eles tiveram um director de turma no 10.º e 11.º (...)  que 

é de facto uma instituição nesta casa. É uma personagem. E 

alguns colegas acham que a turma não seria a mesma se 

não fosse ele: muito disciplinador, muito exigente, mas ao 

mesmo tempo que desperta nos miúdos a capacidade de, 

de, de investigação, de imaginação, de criatividade, etc, 
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mas depois em termos de disciplina e de obedecer a certas 

regras, muito rigoroso.‟(EPA2,3,4) 

-„ Já desde o 10ºano que somos a turma que temos mais 

alunos no quadro de honra.‟ (EAdão,4) 

-„ portanto já é uma coisa que… já vem de trás que já tem 

antecedentes.‟ (EAnita,5) 

3.3. Caracterização da turma - turma do 1.º curso. Turma muito boa (EDA1) 

- Um teve 10; outro teve 9. À parte disso não houve mais 

negativas na turma... Dei dois 18. Depois mais dois 17... e 

há muitas notas de bom na turma. (EPA2,1) 

- Eu acho que eles são melhores oralmente do que... do que 

por escrito. Mas agora mandei fazer uns trabalhos e tenho 

ali um espanto duns trabalhos, outra vez... (EPA2,2) 

-„E – ...turma atípica, como me tinha dito?  

A – É verdade. E... e... não é só pelas notas que têm... O 

que eu acho atípico nesta turma é de facto a postura deles e 

o interesse que eles têm por tudo, por tudo. Eles são miúdos 

que gostam de aprender, que têm curiosidade, a... para 

quem nada é um frete, entre aspas, nada mesmo nada. Eu 

lembro-me, por exemplo, duma aula em que lhes estive a 

falar de história da língua e lhes dei uma fichazinha com 

elementos latinos e gregos e estivemos a trabalhar. E no 

fim uma diz muito animada: “Oh stora, havia... não tem lá 

um texto mesmo em latim para ver se nós éramos capazes 

de descobrir o sentido...‟ (EPA2,2) 

-„ Não há interrogações naquela turma! Não há... ninguém 

diz “O quê? Como?”. Eu dei na outra turma que tenho: “O 

que é que quer?” “É para fazer o quê?” “Não percebo” 

“Isto é de quê?” “Para quê?” “Para que é que serve a 

folha?”... Não, eles não têm dúvidas! (...)Fazem, fazem 

muito bem. Investigam. Vão... vão... vão procurar mais 

dados... São, são de facto, uns miúdos... Eu acho que eles 

são muito autónomos. Nós vimos no Conselho de Turma... 

o trabalho de projecto... a área de projecto deles... “Está 

quase pronta”. Aquilo é inimaginável, o que eles fizeram. 

(...) é um dossiê monumental, eles não só respeitaram tudo, 

tudo, absolutamente tudo: os prazos... aquilo que era para 

fazer, como foram mais longe do que a professora 

imaginava.‟ (EPA2,2,3) 

-„ pronto, aqui houve várias coincidências e... Não há 

dúvida nenhuma. E depois mesmo os mais fracos, porque 

há alguns miúdos que são absolutamente médios, normais, 

mais fracos ou com problemas... estão muito bem 

integrados. Eles dão-se muito bem e a turma funciona 

- Os alunos interagem com piadas 

(saudáveis, digo eu). Os alunos tomam notas, 

em especial quando a prof escreve no quadro. 

Raramente se atropelam para responder e 

alguns levantam o braço a pedir a palavra. 

(OAA1) 

- Os alunos nem sempre são sérios nas 

suas intervenções, em especial o P. e o N.. 

(...)  A qualidade do que estes dois alunos 

dizem fica por vezes perdida, sobretudo 

quando um começa, o outro acaba – a sua 

intervenção é frequentemente desorganizada. 

(OAA7) 

- Os alunos interromperam a aula com 

frequência. Oscilaram entre o participação 

(respondendo às perguntas da prof e tirando 

notas), o alheamento (alguns não tinham 

manual, a determinada altura o João lia outro 

livro), a displicência (4 chegaram tarde e 

entraram alegremente sem pedir desculpa 

nem autorização), a boa disposição (alguns 

vão sorrindo às piadas do P. e do N.). De vez 

em quando deixam escapar pequenas 

manifestações de agrado, como a do N.: 

pergunta a prof “O que é o sonho? Já ouvi 

aqui «ver o invisível»!”, “Nunca tinha 

pensado dessa forma!...”, “É por isso que 

estamos aqui.” (…) As interrupções são 

frequentes: porque chegam atrasados, porque 

o P. pergunta até quando têm de ler os 5 cap. 

do Memorial, porque o N. diz umas piadas, 

porque o P. se manifesta ateu... Por vezes a 

prof fala para mim com a preocupação de 

explicitar a situação ou de revelar 

informações implícitas. Reage às 

intervenções deles, deixando 

progressivamente de achar piada às suas 

observações até que profere um “Chega!”. 

- As pautas revelam que nesta turma os 

alunos não têm negativas e têm classificações 

elevadas (AAD8) 

- os alunos foram assistir a um concerto; na 

4.ªf. o Adão não esteve por se encontrar num 

campeonato de vólei na Ilha da Madeira e a 

Anabela porque lhe pediu encarecidamente 

que a dispensasse, por razões amorosas... (...) 

Os alunos continuam com ar descontraído e 

confiante – globalmente, não se verificam 

alterações. (AF11/6) 
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muito bem, pronto.‟ (EPA2,4) 

-„para ela ficar... ser considerada aluna NEE, como ela foi 

até ao 9.º, por questões de dislexia. A miúda tem uma 

excelente cabeça e, de facto, depois atrapalha-se um 

bocadinho na organização do texto, nas respostas, etc. Mas 

não tem o mínimo problema em em intervir, mesmo... e 

em... em mostrar perante os outros que tem ali coisas que 

são imperfeitas, não tem, não tem problema, e isso é muito 

interessante.‟ (EPA2,9) 

-„ Eles têm o gosto, o interesse, a vontade de melhorar... E 

é muito interessante, de facto, trabalhar assim; não é 

preciso incutir-lhes coisas que já lá estão.‟ (EPA2,18) 

-„Eles são muito autónomos, estes miúdos. E eles gostam 

de fazer um trabalho tão bem feito...‟ (EPA2,24) 

-„e estes até sabem o que querem... tudo! Eles até sabem os 

cursos e (...) as especialidades‟ (EPA2,27-28) 

-„ A minha colega da área de projecto está doida com eles. 

Doida no bom sentido. Acho que (...), neste momento, eles 

estão com o trabalho avançado como se estivessem para aí 

em Abril ou Maio. E se visse as coisas que eles 

investigam... É impressionante! (EPA2,) 

-„ estes meninos são uns perfeccionistas‟ (EPA3,5) 

-„ com a Área de Projecto passam a vida aqui a trabalhar.‟ 

(EPA3,6)  

- „nós estivemos atentos, nós conseguimos alcançar os 

objectivos, no fundo, acho que todos nós percebemos bem 

a intenção do autor e ao mesmo tempo conseguimos não só 

estar num espírito de aula mas como também conseguimos 

estar num espírito aberto, ou seja, nós... havia uns colegas 

nossos que eram capazes de mandar uma piada sobre o 

assunto e nós fazíamos aquela pequena pausa para nos 

rirmos mas, contudo, conseguimos sempre dar a obra como 

deve ser. Acho que... acho que foi isso que foi importante.‟ 

(EAnabela,2) 

- „já não somos alunos novos nesta “casa” já temos um 

certo número de anos aqui (...)Muitos de nós desde o 7ºano, 

então já temos… Eu não diria uma intimidade, mas uma 

certa aproximação com alguns professores que nos 

facilitaram o relacionamento com eles e também o 

funcionamento de aula.‟ (EAnabela,2)  

- „acho que as aulas se desenvolvem bastante bem, também 

não só pelo facto de que nós os alunos ajudarmos bastante 

os professores, eu acho que a nossa turma funciona muito 

bem, até mesmo ao nível dos estudos, do funcionamento, 

Chegou mesmo a exaltar-se. Também chegou 

a altercar com o N. a declamação do 

“Mostrengo”. Uma outra forma de pactuar 

com estes desvios evidencia-se quando pede à 

I. que repita o que disse “para os meninos 

ouvirem”. (OAA9) 

- Sobre o comportamento, registou-

se, nesta aula, uma conversa continuada entre 

o D. e o J. (não é costume e a prof não 

reagiu). O P. e o N. têm várias estratégias de 

retardamento subtis: uma delas é fazer com 

que a prof interrompa a aula para os mandar 

calar, então um diz uma piada ou dá uma 

resposta e o outro repete a resposta, mas com 

um sinónimo: “Então, isso foi o que eu disse” 

torna-se uma frase frequente. (OAA11) 

- Do ponto de vista comportamental, e apesar 

de algumas distracções mais ou menos 

pontuais e de algumas conversas laterais 

(entre o G. e o D., o N. e a colega, que a prof 

não ouve), os alunos estiveram mais 

sossegados: o P. faltou e, sozinho, o N. faz 

menos comentários e os que faz têm menos 

eco. A I. tirou apontamentos. (…)Apesar de a 

prof ter avisado “Os meninos ouvem!”, nem 

todos estiveram concentrados. (OAA13) 

- As primeiras pessoas a chegar ao local 

(meia hora antes) foram os alunos que 

chegam sempre atrasados às aulas (o N. e os 

P.) – se se sentissem penalizados por esse 

incumprimento chegariam a horas, digo eu. A 

prof brinca com a situação, mas não se 

impõe. (...) Registe-se que os alunos se 

revelaram normais, não endeusados como a 

prof os crê e como acredita que eu creio (pelo 

que me disse, noutro dia, a prof de 

Matemática, que também gostava muito 

deles, mas já está farta). Na minha 

perspectiva, o P. (que revela em aula uma boa 

cultura geral) não tem uma formação pessoal 

muito sólida: não só impôs a sua vontade ao 

grupo, como tentou enganar a senhora do 

elevador da Glória (ao usar o 7 colinas de um 

colega) – foi repreendido pela prof (que não o 
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até mesmo a nível de uma intercomunicação pessoal, que 

nós temos com os professores, acho que é muito fácil para 

nós estabelecermos uma relação directa com os professores. 

(...) o á-vontade prende-se um bocadinho mais com a nossa 

criatividade depois ao nível de outras coisas e penso que 

aquilo corre um bocadinho melhor.‟ (EAnita,3) 

-„penso que... conseguimos ter uma boa postura nas aulas o 

que facilita muito o trabalho dos professores, e acho que 

isso tem-se visto até mesmo por aquilo que dizem da nossa 

turma que é muito boa e que... eu acho que... eu acho que 

estamos a desenvolver um bom trabalho (...) qualquer um 

de nós… gosta de receber um elogio e então desde o 

momento em que dizem que a nossa turma é uma turma 

excelente, que tem um desempenho excelente e que tem um 

standard muito elevado, acho que uma pessoa só tem é 

mais que se sentir na sua postura de “sim, eu estou numa 

turma boa, eu faço parte de uma turma boa e contribuo para 

isso!‟ (EAnita,4) 

-„ fazemos sempre para tentarmos ser melhores...‟ 

(EAnita,5) 

-„ eu, por exemplo, gosto de mandar uma piada ou outra 

para animar mais o ambiente e... pronto, acho que em geral 

os professores reagem bem e a aula fica mais leve e mais 

fácil de aprender‟ (EAdão,5) 

proibiu de fazer asneira) e fortemente 

repreendido pela funcionária –, como ainda 

repetiu a proeza no eléctrico, aos olhos da 

prof, que teve atitude semelhante, 

descartando a responsabilidade “Só gostava 

que aparecesse o pica”. (OAA15) 

- Inicialmente os alunos pareciam um pouco 

agitados, sobretudo o P. e o N., porém, depois 

acalmaram-se e colaboraram. São curiosos e, 

perante uma aula de histórias, tentam 

absorver toda a informação. (OAA17) 

- Hoje, os P.s e o N. faltaram à aula porque 

foram seleccionados para jogar basquete. A 

turma esteve bastante participativa (mais do 

que é habitual, parece-me – só à 3.ª tentativa 

a prof conseguiu começar a aula) e com 

menos desvios – será que ficam apagados (ou 

intimidados) com a presença dos colegas? 

Cheguei mesmo a ouvir pela primeira vez 

uma aluna falar – tudo o que disse sobre 

Matilde era verdade, mas a prof acabou por 

não aceitar a informação pois tudo “o que 

dizes é verdade, mas deste um grande salto. 

Isso é já no 2.º acto.” (OAA21) 

- As interrupções, mais ou menos a propósito, 

foram frequentes. O P. gosta de mostrar a sua 

sabedoria, então perguntou e respondeu logo 

de imediato: “Qual é a diferença entre os 

anglicanos e os cristãos? É que os anglicanos 

podem divorciar-se!” (OAA23) 

- Com frequência, alguns alunos tentaram dar 

a volta à prof e ela cedeu mesmo quando 

disse que não. Confirma-se que as chamadas 

de atenção para haver silêncio e abolir os 

comentários não surtem efeito. Dá a ideia de 

que quando se calam é porque querem. 

Houve vários momentos de confusão. Na 

parte final da aula (cerca de 20 min) já 

ninguém estava com vontade de estar ali. 

Havia talvez seis alunos atentos, os do meio 

da frente... nem a D. nem a I.!... (OAA25) 

- Embora com momentos de pausa, os alunos 

estiveram bastante agitados, principalmente 

no início da aula (até o G.!). Houve três 
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alunos que chegaram francamente atrasados 

(a A., o N. e o P., entre 30 e 40 min), mas a 

prof não reagiu. Não estiveram 

particularmente participativos (o tempo está 

quente, mas não em excesso, “felizmente”, 

dizem os profs). (OAA27) 

- Os alunos estão visivelmente cansados, 

desmobilizados; a I. pediu dispensa da aula 

(para ir namorar?!), a prof autorizou. Os 

restantes estão sossegados, mas adormecidos. 

(OAA29) 

3.4. Cultura organizacional da 

escola 

- Sobre auto-avaliação: „cá na escola não é um hábito, é 

uma obrigatoriedade. (...) na nossa escola, neste momento, 

até nas ordens de serviço está, é considerado absolutamente 

obrigatório e que fique registado em sumário, etc. (...) no 

final de cada período. (...) Eles têm uma ficha (...) Na nossa 

disciplina é igual para o básico e para o secundário.‟ 

(EPA2,16) 

-„ o ano passado aqui na escola ficámos muito tempo a 

pensar o que é que íamos fazer com Os Lusíadas’ (...) então 

o ano passado nós, de facto (e este ano devo fazer o 

mesmo)  (EPA2,20) 

-„Nós o ano passado passámos aqui grandes aflições‟ com a 

TLEBS (...)E o ano passado aqui na sala de professores já 

ninguém nos podia ouvir; passámos o ano inteiro a discutir 

o que é que era isto e o que é que era aquilo. (EPA2,23) 

-„estamos numa escola em que se diz (e porventura é 

verdade) que há uma determinada exigência e nós temos 

aqui por exemplo situações de alunos, tivemos ao longo 

dos anos, que saíam por não estarem contentes com as 

notas, iam para outras escolas.‟ (EPA2,26) 

-„nós aqui, por hábito, na escola, aaa combinamos sempre 

com os alunos um dia ou dois dias se eles quiserem, para 

quem quiser vir, ou esclarecer dúvidas (...) depois de as 

aulas acabarem! (...) mas não assim com carácter de 

obrigatoriedade‟ (EPA3,5) 

- As planificações... „No 12.º, a outra colega que tinha tido 

12.º e eu, resolvemos juntar-nos e deixarmos logo aquilo 

feito. Fosse para quem fosse. (...) porque é o grupo que faz. 

E aqui na escola ficou tudo pronto em Junho.(...) A 

aceleração aqui é muito grande. Muito grande mesmo!‟ 

(EPA3,7) 

-„ eu vejo que professores têm que entrar na escola às 8h da 

manhã e têm que cumprir um número de horas excessivo, 

 - A turma tem um horário arrumado, apenas 

durante o período da tarde; foi uma opção 

assumida da escola. (AAB1) 

- tem como lema “Educar para o 

desenvolvimento científico e pessoal”. A 

escola caracteriza-se “pela valorização 

inequívoca da aquisição do saber, da 

supremacia do processo de ensino-

aprendizagem, tomando o aluno como pólo 

aglutinador e simultaneamente objectivo 

último de toda a acção educativa, pedagógica 

e científica”. Escola dos arredores de Lisboa, 

criada em 1989 em torno de um pólo 

comercial com elevada densidade 

populacional pertencente a um estrato 

sociocultural médio e médio-alto. (AAA1)  

- Os profs têm orientações da  escola, muito 

claras. Para elaboração do Projecto Curricular 

de Turma, por exemplo, o PEE inclui em 

anexo um modelo de elaboração, orientações 

para a sua elaboração e a sua avaliação e 

actualização. Refere prioridades  como a 

definição de normas de convivência na sala 

de aula, exigência face a caligrafias 

ilegíveis... (AAA1) 

- Fazem 2 planificações a longo prazo (uma 

mais pormenorizada que outra) com a 

distribuição prevista do n.º de aulas. Têm de 

entregar 2 cópias a cada DT. Elaboram-nas 

no final do ano lectivo anterior. (AAB3) 

- Planificação de trimestre. Tem de ser 

entregue no CE e 2 cópias ao DT, no 1.º dia 

de aulas do trimestre (AAB4) 
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eu acho na minha opinião, que é excessivo, com reuniões, 

com projectos, com gabinetes de não sei do quê... Acho 

que... acho que é excessivo e acho que as pessoas que estão 

no ministério não estão conscientes porque não é com elas! 

Estão afastados do ensino, não sabem com aquilo que hão-

de pegar, como é que hão-de moldar as coisas, porque já 

não estão cá, já não sabem o que é que se passa 

realmente…‟ (EAnita,43) 

- a escola de ES com 3.º ciclo, que não se encontra 

agrupada, tem 965 alunos, 98 profs, 6 turmas de 12.º ano, 

com uma média de 20 alunos por turma. É uma escola que 

tem muita procura. Tem tido turnos únicos, porém, agora 

que aumentou o número de turmas, passaram a dois turnos. 

Aos alunos mais velhos foram atribuídos os turnos da tarde 

pois têm de ter mais responsabilidade, razão que levou 

alguns EE a retirarem os seus educandos desta escola. 

Escola que se pauta pelo cumprimento de regras, como 

forma de evitar a anarquia, também na sala de aula 

(EDA1).  

- A escola obriga todos os profs a 

preencherem trimestralmente 2 relatórios de 

sucesso/insucesso da sua disciplina na turma. 

Num identificam o perfil da turma, as 

dificuldades dos alunos com negativa, as 

estratégias de recuperação e a análise das 

planificações face aos resultados escolares; 

no outro discriminam, por unidade, o n.º de 

aulas dadas pelo prof da turma e por prof 

substituto, as datas da entrega dos testes, da 

aula de auto-avaliação, o n.º dos alunos que 

faltaram a esta última, a data de entrega de 

todos os elementos de avaliação, o n.º de 

aulas ocupadas com outras actividades 

escolares, a fundamentação do não 

cumprimento da planificação. Este doc deve 

ser entregue no CE, com 2 cópias para o DT 

(AAD5) 

- A escola A tem-se revelado menos 

promissora do que pensei, não pela turma, 

mas pelo ambiente que se vive. É uma escola 

com muitas regras, com normas 

extensíssimas, em que tudo tem de ser feito e 

de ficar registado: dois toques para a mesma 

entrada, preenchimento de uma ficha e 

registo obrigatório sumariado dos momentos 

de auto-avaliação, Assembleias de Turma 

efectuadas no prazo legalmente previsto... 

Sente-se um rodopio excessivo, um clima 

tenso na sala de profs e alguma surpresa pelas 

atitudes da Presidente do CE – parece-me que 

nem sempre se sabe se o problema é dela 

(cuja sensatez começa a ser posta em causa) 

se das alterações do ME. A Amélia (tal como 

outros professores) tem-se ressentido com o 

excesso de trabalho: “Este ano já há quatro 

pessoas de baixa por esgotamento. Isto nunca 

aconteceu!”. (...) A Amélia tem passado os 

dias inteiros na escola para cumprir com 

todas as burocracias. (AF20/3)  

Sente-se um cansaço crónico, pois as pessoas 

nem férias têm (até 6.ªf da primeira semana 

de pausa, o parque automóvel da escola 

esteve sempre cheio. Acha isso normal?). Na 
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semana seguinte é preciso acabar o que não 

ficou feito, preparar aulas, etc. O ano passado 

saíram desta escola vários profs que estavam 

nos quadros há anos. E agora há três ou 

quatro que estão de baixa e ainda não 

regressaram. Os profs têm de preencher 

papéis para tudo que têm de ser aprovados 

pelo grupo (tiveram, nas férias, uma reunião 

de Português de 8 horas). Naquela escola, é 

necessário fazer por escrito uma avaliação da 

planificação do 2.º período, com todas as 

datas de testes e entregas, de auto-

avaliação...; é necessário fazer a avaliação 

para o 3.º período; é necessário um relatório 

por turma, com os que passaram, os que não 

passaram e porquê; é preciso justificar cada 

uma das negativas, as estratégias usadas e 

alterá-las para passarem a surtir efeito – já 

não sei o que fazer aos alunos que nem uma 

palavra copiam do quadro! Vou escrever no 

caderno dele? Ali, se há negativa a culpa é 

sempre do professor. Ao que consta, a 

situação deve-se à Presidente do CE (e não ao 

CP) que, nos últimos três anos, tem sido mais 

papista que o papa. Ela não pode ouvir a 

realidade (mas eu que já sou antiga, digo) 

Estou na escola há 7 horas e vou dar uma 

aula que não preparei! Acontece e não devia, 

mas é verdade. E há muito tempo que eu não 

tenho fins-de-semana. (AF4/5) 

3.5. Intervenção da família -„Um tinha tido negativa baixinha no primeiro teste e que 

depois a mãe teve a preocupação de vir falar comigo, de me 

perguntar o que é que devia fazer e ele a partir daí 

empenhou-se muito mais, trabalhou muito mais‟ (EPA2,1) 

-„ acho que a mãe vai tentar reabrir o processo para ela 

ficar... ser considerada aluna NEE, como ela foi até ao 9.º, 

por questões de dislexia..‟ (EPA2,9) 

-„ E os pais achavam que isso [A Área de Projecto] os 

prejudicava em termos de estudo e de tempo‟ (EPA3,5) 

  

3.6. Apoio de explicador -E- Sabe se os alunos desta turma têm explicações? 

A – De Português não creio. 

E – E nas outras disciplinas é normal? 

A – Não sei. Não sei. Eles são muito autónomos, estes 

miúdos. E eles gostam de fazer um trabalho tão bem feito... 
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acredito que um ou outro tenha. Por exemplo, o T.... não 

sei... acredito dois, três possam ter... 

E – Mas não interfere!? 

A – Não. Eu a Português não vejo. Nem vejo necessidade,‟ 

(EPA2,23-24) 

3.7. Expectativas do prof -„tinham-me falado da turma e a turma realmente é uma 

turma muito boa, muito interessada.‟ (EPA3,2) 

  

3.8. Objectivos dos alunos -„eu venho para a escola por várias razões: primeiro 

porque… a vida está difícil e precisamos de ter um curso 

superior para podermos singrar no futuro, pelo menos ajuda 

e acho que isso é bastante importante, também eu gosto de 

aprender acho que... o conhecimento nunca fez mal a 

ninguém e também gosto de vir para a escola socializar... 

acho que também conhecer um aglomerado de pessoas 

também… é divertido. (...) Eu acho que essencialmente é o 

facto de... de querer fazer o 12º. ano e a universidade… 

porque por outras razões… conhecimento também eu posso 

adquirir nos livros e posso socializar-me num café ou no 

centro comercial… mas eu acho que o facto de querer ter 

um curso é que eu... o facto mais importante para estar na 

escola‟ (EAdão,9) 

-„o meu motivo principal para estar aqui é exactamente o 

meu desenvolvimento a nível científico mas também a 

nível pessoal porque acho que é na escola que as bases 

começam, ou seja, desde o momento em que eu estou aqui 

e que tenho uma consciência formada vou desenvolver a 

minha consciência para… preparar o meu futuro, (...) eu 

acho que... a escola nos fornece as bases suficientes para 

conseguir alcançar um futuro melhor, porque é aqui que 

nós nos preparamos porque… se formos com uma boa 

preparação do secundário, tenho quase a certeza que... a 

universidade vai ser totalmente diferente, e vai ser mais 

fácil,‟ (EAnita,10) 

-„a escola é isto mesmo: é uma preparação para o nosso 

futuro, tanto como pessoas como a nível de aprendizagem‟ 

(EAnabela,11) 

  

4.   Perspectiva de ensino, 

aprendizagem e avaliação 

   

4.1. Especificidade do ensino 

do Português (língua 

materna e literatura) 

-„ aqueles miúdos não tiveram até ao 9.º ano isso [TLEBS]. 

(...)Em relação às outras coisas, pois... eles deveriam ter 

dado algumas no 10.º e 11.º e no 12.º, se consultarmos o 

programa, é sobretudo consolidação de conhecimentos. 

Mas não foram dadas no 10.º e 11.º. E eu própria tive 10.º e 

11.º e não dei. Não dei porque não sabia. É tão simples 

- Os alunos manifestam-se negativamente em 

relação à TLEBS, sentem-se cobaias do 

sistema (tal como a prof). (OAA19) 
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quanto isto. Eles não nos forneceram materiais para. E o 

ano passado aqui na sala de professores já ninguém nos 

podia ouvir; passámos o ano inteiro a discutir o que é que 

era isto e o que é que era aquilo. Actos ilocutórios, porque 

nós andámos três meses para dar os actos ilocutórios e 

nunca mais chegávamos a uma conclusão porque há... 

temos... não temos materiais vindos do Ministério 

indicações precisas: isto é assim não é doutra maneira. Nós 

continuamos a encontrar... coisas diferentes.‟ (EPA2,23). 

-„ Enquanto discutirem os de literatura e os de linguística e 

entenderem que tudo cabe ali, não é?... e mais as 

competências que têm de se desenvolver‟ (EPA2,31) 

-„Ele continua a ressentir-se daquela guerra que há entre os 

linguístas e os da literatura. (...) E, portanto, para resolver a 

guerra põem tudo, tudo e tudo. E depois os professores têm 

de fazer assim um malabarismo qualquer‟ (EPA2,34) 

-„ o Memorial (...) é uma obra muito extensa (...) 

felizmente, a maioria leu. Leu e já tinha lido! Alguns já 

tinham lido quando começámos.‟ (EPA3,2) 

- „eu gostei muito das aulas de Mensagem porque sempre 

gostei muito de Fernando Pessoa, desde o início do estudo 

da sua obra, e penso que as nossas aulas foram bastante 

divertidas ao mesmo tempo que nos ajudaram muito a 

perceber a obra. (EAnabela,2) 

- „Português é uma disciplina em que nós precisamos de ter 

um certo á-vontade porque no fundo não é só dar as obras, 

no fundo é expressar a nossa opinião, é dar a nossa ideia, 

perceber se nós interpretámos correctamente aquilo que nos 

é pedido‟. (EAnabela,2) 

-„ sempre gostei de poesia, portanto Fernando Pessoa... 

quando iniciei o estudo de Fernando Pessoa este ano, no 

12ºano, fiquei fascinada, para mim é o melhor poeta neste 

preciso momento‟ (EAnita,3) 

-„ Acho que não faria sentido retirar uma obra… mas, se 

calhar, ou diminuir o estudo de outras coisas que se calhar 

que são menos importantes, não... não consigo dizer… não 

consigo dar agora um exemplo porque também ainda não 

cheguei ao final do programa, portanto não sei o que é que 

eu suprimiria,‟ (EAnita,7) 

- Entrevistadora - Se a disciplina de Português fosse 

opcional… ferquentá-la-iam? 

Adão – „Frequentaria sem dúvida. Para além de que eu 

acho abominável as “gaffes” que vejo na televisão… Acho 

que uma pessoa tem que… tem que ter pelo menos… um 
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mínimo de….domínio da língua portuguesa… (...) na 

disciplina de Português aprendemos a interpretar textos, 

obras e acho que isso é bom para a nossa vida futura, até 

mesmo… quando uma pessoa lê um livro como já está 

mais habituado às vezes, se calhar, está mais atento, vê 

coisas que se calhar não via quando era mais novo, não 

percebia certas ironias, certas criticas da sociedade e agora 

já… é capaz de reparar…‟ (EAdão,12) 

4.2. Especificidade do ensino 

do 12.º ano 

-„o que está no programa é um bocado assustador sobre o 

Os Lusíadas 12.º, que é assim: visão global da obra. Isto é 

uma coisa... que nos deixa assim perplexos, porque eles 

deram Os Lusíadas no 9.º. E os os livros, os manuais, todos 

os que nós consultámos voltam a pôr lá a... Inês de Castro e 

aqueles episódios e não é essa a ideia e nós o ano passado 

aqui na escola ficámos muito tempo a pensar o que é que 

íamos fazer com Os Lusíadas’ (EPA2,20) 

-„ Eu acho que nós não temos nada que ir pôr na cabeça de 

meninos de 12.º ano, a nova nomenclatura das TLEBS no 

que diz respeito, por exemplo, a classes gramaticais, 

funções sintácticas, etc. Não me parece normal. Porque se 

não não fazíamos mais nada...‟ (EPA2,23) 

- E- Critérios de avaliação específicos para 12.º. 

A – Não. Não há, de facto, quer dizer, a Português não há. 

E – E acha que deve ser assim ou deveria haver um sistema 

diferente no 12.º? pensando no secundário... 

A – Não, não acho que devia ser. (EPA2,24) 

-„ nós devíamos de ter, pelo menos, mais um bloco por 

semana (...) porque enquanto nós continuarmos a ter um 

programa em que os textos literários têm um peso enorme e 

são, são difíceis e são complexos, temos a parte de 

funcionamento da língua enormíssima e depois temos, 

temos aquilo que nunca se consegue fazer, e que diz 

respeito, de facto, à competência de... mais à oralidade e a 

actividades e actividade relacionada com isso e com o 

treino da expressão escrita, não nos sobra tempo para fazer 

isso, que deveria ser uma coisa importantìssima, mas não 

há tempo! Com dois blocos de 90 minutos... Enquanto eles 

acharem que aquele programa, tal como está, e com os 

objectivos que tem e o com o que pressupõe de trabalho de 

escrita e de oralidade... aquilo cabe em dois blocos? Não 

cabe. Não cabe. 

E – Apesar de termos mudado de... três blocos de 45, para 

para dois de 90? 

A – Mas não cabe. Não cabe, de facto. Não cabe de 

 - PCE em vigor (de 2004/2005) “as duas 

unidades de 45 minutos de reforço educativo 

serão atribuídos às seguintes disciplinas: I 

agrupamento - Português B, Matemática e 

Química” (AAA2) 
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maneira nenhuma. Não cabe. Porque... sei lá, se nós 

pusermos... se nos pusermos a fazer numa aula um trabalho 

escrito, nem que seja um... está ali um tema para 

desenvolver, ocupam-se os 90 minutos! E se tentássemos 

fazer a rescrita das incorrecções etc. era uma semana! Sem 

dúvida nenhuma! Que eram os 90 mais os 90. De modo que 

vamos fazendo aquele jogo de em casa faz-se, na aula 

corrige-se, quem tiver dúvidas tal, entrega dos trabalhos 

que, façam em casa e depois corrige-se, etc. Mas fazer esse 

tipo de trabalho na aula não me resta tempo. Por exemplo, 

este aqui das imagens, ele poderia ter sido feito na aula, 

mas se ele fosse feito na aula, aaa... estaríamos agora para 

aí uma semana e meia com aquele trabalho em tempo de 

aula. Fizeram-no durante as férias. E fizeram-no muito 

bem.‟ (EPA2,29-30) 

-„ o programa de 12.º, tirando o... tirando o Felizmente Há 

Luar!, é difícil. É muito difícil! É que há alunos mais fracos 

é é é... é o Fernando Pessoa, é o Memorial do Convento (...) 

a Mensagem (...) não é nada fácil’ (EPA2,31) 

-„ O ideal seria... Justamente eu acho que mais 90 minutos 

dariam para nós insistirmos mais nisso, porque quando são 

eles a fazer é evidente que aquilo lhes... que aquilo fica... 

aprendido entre aspas, não é? aquilo fica interiorizado. Não 

é pelo facto só de eu corrigir uma palavra ou construção 

que aquilo fica na cabeça do menino; é muito melhor que 

seja o aluno a rescrever, mas nós... Este, este programa é 

imenso! (EPA2,31) 

4.3. Caracterização pedagógica -„ E – E isso fez com que alterasse as suas estratégias e as 

suas actividades durante o primeiro período? Ou não? 

A – 3M35S – Não. Não. Mantive o que estava previsto. Só 

que eles de facto respondem como... de imediato.‟ (EPA2,2 

-„ E – acha que as suas aulas têm um um modelo próprio? 

(...) são sempre assim em interacção? sempre o grupo-

turma? 

A- trabalho... de grupo não tenho feito assim muito... mas 

de pares, na na resolução às vezes de questionários ou de 

uma ou outra questão. (...) também há outras situações em 

que... sobretudo nas partes de introdução a determinadas 

temáticas e sobre os contextos que é mais centrada em 

mim, claro, tem de ser. (...) há ali umas duas aulas sobre Os 

Lusíadas que são muito centradas em nós. Em nós no 

sentido de ir buscar tudo aquilo que é essencial na obra... 

(...) porque seria tão... seria longo, longo, longo, não 

teríamos aulas para recomeçar outra vez a analisar 

Com os poemas novos ou com os que leram 

em casa, a estrutura foi sempre a mesma: um 

aluno lê (não me parece que a professora 

tenha tomado qualquer nota sobre a qualidade 

da leitura; nem tão pouco deu feedback sobre 

isso; também raramente a corrigiu – o N. fê-

lo algumas vezes!) e, em conjunto, 

interpretam o texto, oralmente. (OAA3) 

- Perante uma pergunta do P., em tom 

sério, hoje a prof admitiu “Eu nunca tinha 

pensado nisso, mas há dias vi uma 

interpretação destes dois versos que 

relaciona...”. Não é costume fazer este tipo de 

observações. Também chegou a revelar 

reflexão sobre a opinião dos alunos em aula: 

“Olha, não sei bem se estou de acordo...” e 

remete para um texto que têm no manual. 

As últimas aulas são já de uma benevolência 

diferente. A de 6.ªf. não existiu porque os 

alunos foram assistir a um concerto; na 4.ªf. o 

Adão não esteve por se encontrar num 

campeonato de vólei(?) na Madeira e a 

Anabela porque lhe pediu encarecidamente 

que a dispensasse, por razões amorosas... mas 

foi aula de correcção de conteúdos 

gramaticais e de preenchimento da ficha de 

auto-avaliação. (AF11/6) 
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determinados textos d‟ Os Lusíadas. E depois 

seleccionámos. Aquilo é de facto muito difícil e aquilo tem 

de ser explicado pelo professor, não, não não não há 

dúvida. Então essas aí foram muito mais centradas, não é 

“O que achas que é isto...?” “É isto!” e depois... é o passar 

da informação.‟– passagem da informação intercalada com 

leitura de textos e com diálogo... (EPA2,20-21) 

-E - E se pensarmos em termos de unidade... acha que... há 

alguma repetição esquemática... numa unidade... temática, 

haver um momento de maior transmissão mais centrado no 

professor, depois..? 

A – Sim. Sim. É normal, é normal, sobretudo aqui no 12.º 

ano, em que cada uma das unidades, cada uma das obras, 

ou cada um... ali nos heterónimos, implica de facto que eles 

entendam determinadas coisas sem as quais depois seria 

muito mais difícil entenderem-se os textos. Eu prefiro 

começar por aí. Porque de facto, num... sei lá, num Ricardo 

Reis, por exemplo. Eu não vejo como muito possível 

começar pelos textos para os meninos concluirem que há 

ali determinadas filosofias de antiguidade. Não vejo. 

(EPA2,21) 

-„regra geral as aulas de Português têm corrido bastante 

bem, sempre com aquele espírito dinâmico que... acho 

que... faz com que as aulas sejam muito mais, como é que 

eu hei-de de dizer? Pelo menos acho que mais rentáveis, 

porque se calhar se fosse aquele estudo metódico e regrado 

de estarmos ali, de darmos as obras, fazermos as anotações 

que são necessárias... acho que se calhar não teria tanta 

rentabilidade para nós porque iria ser uma aula mais 

maçuda.‟ (EAnita,3) 

-„ a professora também tem uma cultura geral considerável, 

portanto é elevada, e então vai relacionando as coisas e 

ensinando-nos outras coisas e acho que isso… é bom para a 

nossa... aprendizagem porque cativa-nos um bocado, em 

vez de estarmos só, como também já dissemos, estarmos só 

a ler a obra e anotarmos as coisas de lado, não, nós 

estudamos aquilo de uma forma mais dinâmica e mais 

divertida,‟ (EAdão,5) 

-„ o mais positivo no fundo… a nossa interacção com os 

professores, o facto de as aulas serem bastantes divertidas, 

termos aquele á-vontade muito grande‟ (EAnabela,6) 

“Alguém falou de Excalibur. Vocês devem 

saber a história melhor do que eu. Quem a 

quer contar?”. A I. conta a história. (OAA7) 

 No início de cada um, falavam um 

pouco sobre a pessoa visada; normalmente 

era o P. (que adora história) que dava a 

informação ou fazia perguntas, a prof ou 

algum bom aluno que se oferece lê o poema e 

interpretam-no, passo a passo. Foi uma aula 

centrada no saber, no conhecimento único. 

(OAA7) 

- A prof, que às vezes faz ameaças 

inconsequentes, dirige-se normalmente para o 

lado esquerdo da turma (o lado do P. e do 

N.), porém, hoje, está a dar mais atenção ao 

resto da turma. Desconheço as razões desta 

atitude: antes da aula, achei-a um pouco mais 

descontraída e os dois alunos também me 

parecem um mais sossegados. (...) Desvios – 

De vez em quando, a prof relata conversas 

que tem com o marido ou com colegas a 

propósito de algum assunto abordado ou de 

intervenções dos alunos. Além disso, nas 

mesmas circunstâncias, declama poemas (ou 

parte deles), por vezes ao despique com o N. 

ou o P. (OAA11) 

- Criou ainda a expectativa de a Lígia 

dar a aula porque tinha muitos apontamentos, 

mas depois não lhe deu uma visibilidade 

privilegiada. (...) A prof não fez hoje a 

fichazinha de controlo de leitura que tinha 

prometido nem me parece que tenha feito 

posteriormente. (OAA13) 

- O N. dá uma informação sobre 

Bethoven, que não vem muito a propósito, 

mas rapidamente se cala pois nem a prof nem 

o P. reagem. Até que ponto as histórias 

pessoais da prof são desvios?... (OAA17) 

- Os blocos costumam iniciar-se com a 

matéria; as conversas extra acontecem apenas 

com duas ou três alunas que acompanham a 

prof na entrada na sala de aula.  Hoje foi 

diferente (…)Hoje foi bem visível a 

metodologia usada pela prof, que explora as 
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diferentes temáticas com recurso às suas 

fichas de leitura disfarçadas, incluídas no 

meio do livro (também com o Memorial e 

com os poemas tinha sido perceptível o uso 

de fichas ou os comentários registados no 

livro). A sistematização é feita sobretudo pela 

prof. Hoje ouviu-se muito a voz dela. (...) 

Gestão do espaço e da atenção à turma – 

Hoje, a prof, que esteve mais virada para o 

lado da janela (o meu lado), deslocou-se para 

o lado oposto apenas quando os últimos 

alunos chegaram – a presença do N. e do P. 

não lhe é, de facto, indiferente. E continua a 

achar graça aos seus comentários: “É que 

vocês são tão tolos que não consigo ficar 

séria”. (OAA27) 

4.4. Concepção/caracterização 

da avaliação 

Av.= classificar – „Até porque 10% é fácil. 10% vai dar 2 e 

portanto o 2 temos a escala de 0 a 20 que é a que está na 

nossa cabeça, é fácil assim... nós avaliarmos..., repare, o 11, 

o 12, o 16, o 18...‟ (EPA2,7) 

-„ Li no Projecto Curricular da Escola que a avaliação dos 

alunos deve ser transparente, rigorosa, justa e adequada ao 

perfil de cada um. Concorda com isto? 

A – Pois isto, em princípio, concorda-se, não é? é o que 

todos desejaríamos.(...) O transparente, o rigorosa e o justa, 

eu não tenho dúvida nenhuma que, que, que procuro ser. 

“Adequada ao perfil aluno”... na medida do possível, sim, 

porventura algum aluno poderá considerar-se... mal 

avaliado, mas também por isso é que nós fazemos auto-

avaliação e eu não encontrei... quer dizer, eu não tenho aqui 

nenhum aluno que tenha dito que... que tenha falado de 

uma nota superior àquela que eu dei... (...) O transparente, 

disso não tenho dúvida nenhuma. Não é... sempre, mas... 

desde sempre me lembro de ter discutido com os alunos, 

mostrado como é que avalio, as falhas, onde é que estão, 

porque é que desconto ou não desconto; o rigorosa porque 

uma pessoa segue um determinados critérios; e... e o justa, 

lá está. E há uma coisa que eu procuro sempre, é que os 

testes que faço sejam exactamente o reflexo daquilo que foi 

analisado nas aulas e trabalhado nas aulas. E portanto 

tenho... em relação a isso não tenho dúvidas de que os meus 

testes correspondem exactamente ao trabalho que foi feito. 

E, portanto, nesse sentido quando se está a avaliar... quando 

se vê o resultado de um teste, realmente eu tenho a noção 

Avaliação como forma de ameaça: “Não me 

apareçam na aula a seguir à última da 

Mensagem sem terem lido os cinco primeiros 

capítulos. Eu vou fazer uma fichazinha.” 

(OAA7) 

AAA2 – Projecto Curricular de Escola, que 

reitera as normas e critérios de avaliação dos 

normativos. 
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de que não estou a... não não pus lá nada que não devesse 

pôr ou que fosse uma surpresa para os alunos. Portanto, 

corresponde ao trabalho que eles fizeram, não é nada de... 

que eles não estejam à espera. 

E – Quando fala da da adaptação ao perfil de cada um é que 

não sabe... consegue identificar algum problema para isso 

ou algum obstáculo? 

A – Não sei. Sei que a avaliação é sempre... que tem 

sempre uma carga de subjectividade. E é possível que 

algum aluno no íntimo, sinta, sei lá, em relação a algum 

colega “eu se calhar merecia melhor ou merecia pior...” 

Acredito que isso aconteça, não é? É possível. Eu tenho 

quatro filhos e toda a vida os ouvi falar de avaliação e é 

uma coisa curiosa ver, do ponto de vista dos alunos, como 

eles às vezes sentem que uma determinada nota é injusta ou 

não não é justa... e uma pessoa fica a pensar... (...) Por 

exemplo, lembro-me de ouvir os meus filhos dizerem em 

casa: “Pois, pois, o aluno assim assim mostra-se sempre 

muito participativo, muito empenhado, muito não sei quê, 

convence os professores de que...” ninguém repara que ele 

é capaz de ter feito o trabalho de casa no intervalo a copiar 

pelo vizinho do lado, vizinho esse que, por ser mais tímido 

e introvertido, nem sequer põe o dedo no ar nem sequer diz 

“aqui está o meu trabalho”. De modo que essas coisas... Por 

isso é que eu digo, adequado ao perfil... eu procuro, mas... 

(EPA2.12-13) 

-E depois então... e na análise... e na explicação desses 

textos sobretudo as reflexões do poeta (que nós achámos 

que devíamos fazer e foi o que saíu no exame) (EPA2,20). 

- „Eu quero ter boa nota, por motivos pessoais, porque para 

mim é gratificante, quero ter boas notas para preparar bem 

e por acaso não fico muito “stressado” mas não imagino 

uma avaliação sem testes… porque primeiro acho que uma 

pessoa no futuro também vai ter muito “stress” e tem que 

começar desde já a trabalhar sob pressão. Acho que tem 

que saber... conciliar vários testes, nem que sejam 

próximos, com as saídas, com os amigos, com as coisas 

todas, temos que saber já conciliar as coisas e quanto mais 

cedo melhor, porque no futuro também de certeza que 

trabalharemos sob pressão e muito mais do que temos 

agora.(...) Sem exames eu acho que seria bastante injusto 

(…) porque… é do conhecimento geral que há escolas que 

são mais fáceis do que outras, toda a gente sabe, e os 

exames são uma forma de igualar mais as coisas, porque 
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enquanto que, por exemplo, nesta escola, que não é uma 

escola fácil, uma pessoa se vai a exame com uma boa nota 

vai bem preparado, portanto, teoricamente, tem uma boa 

nota no exame, a média não baixa muito, mantém-se. Uma 

pessoa se calhar vai com uma nota muito melhor a exame 

mas não está tão bem preparado, porque a escola é uma 

escola mais fácil as professoras dão notas mais altas, depois 

chega lá baixa bastante, depois a média baixa. E então fica 

mais… é mais justo.‟ (EAdão,24,25) 

-„ Eu concordo, porque nós todos sabemos que há escolas 

que não dão as notas aos alunos, mas o nível de dificuldade 

é muito mais baixo.‟ (EAnabela,26) 

- „Pronto… uma tentativa de fazer com que ali seja tudo 

igual e não haja discrepância entre as escolas ou entre os 

níveis de aprendizagem e a maneira de como... como 

fizeram aprender. Eu acho que ali é tudo igual…‟ 

(EAnita,26) 

4.5. Influência do professor na 

aprendizagem 

-E- „Acha que tem algum peso nesses resultados? A 

Amélia? 

A – Eu eu gostaria que sim, não é? (...) mas no fundo 

aquilo que os alunos aprendem e dominam é o resultado do 

trabalho com vários professores. (...) É o conjunto de 

professores e cada professor em particular.‟ (EPA2,22)  

  

4.6. Predisposição dos alunos 

para a aprendizagem 

-„ Eu acho que ao nível da aprendizagem, eu acho que tem 

que partir muito da disponibilidade dos alunos e da 

receptividade dos alunos. Eu acho que para… porque é 

assim: por mais que os professores façam os comentários 

por mais que os professores digam “estás a fazer isto mal, 

estás a fazer isto bem” eu acho que, se os alunos não 

estiverem receptivos a isso vão continuar a fazer mal, ou 

seja, é uma coisa que parte muito do desenvolvimento 

pessoal de cada um, porque se eu me consciencializar de 

que estou a fazer uma coisa mal, eu vou tentar corrigir, se 

não estiver minimamente preocupada podem-me dizer que 

eu estou a fazer mal que eu vou continuar. (...)Portanto, eu 

acho que relativamente a aprendizagem, parte muito da 

receptividade dos alunos.‟ (EAnita,15,16) 

-„eu já fui uma aluna que deixava a matéria toda para o fim-

de-semana anterior e depois ia ter teste na terça-feira e 

depois andava aflita porque não era capaz de fazer nada, 

porque tinha muita matéria, porque não tinha feito 

exercícios de tudo... Agora vou estudando um bocadinho 

cada dia, consigo conciliar as minhas saídas com os meus 

estudos, com tudo aquilo que eu tenho para fazer até 

São vários os que se oferecem para ler e para 

comentar (OAA3); 
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mesmo fora das aulas, porque também tenho uma vida 

preenchida lá fora, e acho que isso a mim facilita... me 

facilita muito mais… (...) 

Foi há sensivelmente... há um ano, foi no início do 11º, 

finais do 10º (...) foi mesmo por necessidade porque… tive 

uns problemas e então como não conseguia vir muito 

tempo às aulas, tive que aprender a organizar o meu tempo 

e o meu estudo. E acho que aí foi uma maneira de eu me 

reorganizar e muito sinceramente acho que tem corrido 

muito melhor… (EAnita,28) 

4.7. Relação aprendizagem/aval -„eu acho que a avaliação avalia a nossa aprendizagem. E… 

[pausa] 

E - Vocês acham que aprendem mais pelo facto de serem 

avaliados ou não? 

Adão - Eu acho que sim, porque uma pessoa empenha-se 

mais para… Quer dizer, por um lado sim, por outro não, 

porque uma pessoa pode aprender mais por se interessar 

por aquela matéria e então sente-se cativado e quer saber 

mais coisas, se calhar até chega a casa e vai ler alguma 

coisa sobre isso para ficar com mais conhecimentos, mas a 

avaliação é boa porque se uma pessoa não tiver muito 

interessada, se aquele assunto não for do agrado, a pessoa 

sente-se obrigada a compreender aquilo e então tem que 

estar com atenção e tem que estudar para superar as 

dificuldades…‟ (EAdão,27) 

– „nós podemos andar o mês inteiro sem ligar à matéria e 

sabemos perfeitamente que quando chegar àquela altura do 

teste temos que saber aquilo e tanto faz gostarmos como 

não. No fundo é… é isso, é o “puxão de orelhas” que nós 

precisamos de vez em quando… Acho que também é 

importante.(...) Eu acho que é assim, não tem que ser um 

“puxão de orelhas”. Na minha perspectiva, as pessoas estão 

cá para aprender, ou seja, vamo-nos ter que sujeitar a tudo. 

E não... Eu acho que não é uma pessoa deixar… porque se 

calhar muita gente não percebe que se o estudo for regrado 

nem que seja 5 minutos num dia 5 minutos no outro, ver só 

um bocadinho... é muito mais fácil do que se calhar deixar 

tudo para depois: “eu tenho teste e depois eu não vou 

conseguir fazer nada, porque eu tenho imensa matéria para 

estudar, imensos exercícios para fazer...” Se a matéria já 

estiver toda estudada, depois fazer um exercício ou outro é 

tudo muito mais simples.‟ (EAnita,27,28) 

  

B. Práticas avaliativas/lectivas    

1. Actividades/instrumentos/    



 19 

técnicas de recolha de 

evidências 

1.1.Testes -„os testes que têm o tal peso de 80...‟ (EPA2,6) Entrega dos testes – Os testes foram 

distribuídos quase sem comentários. Com 

eles foram igualmente distribuídas duas 

folhas de respostas de alguns alunos 

identificados. A prof chamou a atenção para a 

necessidade de integrarem as citações numa 

frase, assim como para aspectos formais que 

se valorizam nas respostas e para a relação 

pergunta/resposta (o que se pretende com 

determinadas perguntas). A análise sintáctica 

foi corrigida individualmente na folha de 

teste, apenas retomam o conceito de nome 

predicativo do sujeito. No total demorou 

cerca de meia aula (20-25 minutos). 

(OAA11) 

- correcção do teste (...) A prof entregou os 

testes juntamente com uns trabalhos antigos. 

Desta vez não distribuiu nenhuma correcção 

escrita. Foi fazendo comentários breves: “Isso 

é que é subir!...” (o G. começou com 8 e teve 

16); “Eu ponho-te de castigo.” (OAA25) 

- “A correcção dos testes contemplará 

orientações de estudo para o aluno” 

(AAA2,8) 

- testes globais e/ou parcelares (AAB2) 

- Os testes nem sempre seguem a estrutura do 

exame nacional. Umas vezes com 2 outras 

com 3 grupos, nem sempre se percebe a 

lógica dessa organização, apesar de ser  mais 

comum: interpretação no GrI, gramática no 

Gr II e expressão escrita no Gr.III . Verifica-

se uma diversidade de tipologias de 

exercícios. Do último teste não consta o 

Gr.III, mas tem exercícios de língua retiradas 

de exames. As cotações estão sempre 

presentes, embora também assumam 

formatos díspares, eventualmente, em função 

da gestão do papel. (AAD1) 

- da Anita (AAD2) 

- da Anabela (AAD4) 

1.2.Trabalhos/textos „comentário crítico de imagens e relacionar imagens com 

textos‟ nas férias de Natal (EPA2,2) 

-„a qualidade dos trabalhos, que eles não fizeram nenhum 

trabalho particular como, por exemplo, este agora que 

fizeram nas férias‟ (EPA2,6) 

-„ Por acaso normalmente os trabalhos quando é para fazer 

eu empenho-me; eu se tenho que fazer um trabalho... posso 

entregar a seguir ao prazo, não é essa a questão, mas se eu 

tenho que fazer o trabalho… (...) quando é férias a pessoa 

está no engonha e tal… nem apetece estudar… depois 

chega ao primeiro dia de aulas… depois quando eu faço o 

trabalho faço tudo logo, eu não vou fazendo o trabalho, 

interrompo e volto, não, ponho-me em frente ao 

computador... posso ficar lá uma hora duas não interessa, 

faço o trabalho e acabo…‟ (EAdão,19,20) 

- A aula iniciou-se com a entrega dos 

trabalhos (textos) que fizeram 

individualmente nas férias de Natal – relação 

de uma publicidade com uma pintura. 

(OAA7) 

 

- da Anita (AAD2) 

- poesia da Anita (AAD3) 

- da Anabela (AAD4) 

1.3.Composições em casa/ em 

aula 

   

1.4.Trabalhos de grupo feitos 

em aula /em casa 

   

1.5.TPC  - Claramente, fizeram o trabalho de casa e o 

de investigação. (...) Tinha-lhes sido pedido 

- TPC (AAB2) 
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para em casa lerem um texto sobre o autor, 

que foi comentado em aula. (OAA1) 

- poemas que leram em casa (...) Não houve 

controlo do TPC, embora se perceba que 

todos(?), a maioria pelo menos, tinham o 

pequeno texto teórico e os poemas 

comentados e sublinhados. Talvez por isso o 

N. tenha proferido a frase: “Este poema 

revela a lucidez da sua demência” (resultado 

da sua reflexão em casa? De algum 

explicador? Pensamento do momento?). 

(OAA3) 

- A aula iniciou-se com a entrega dos 

trabalhos (textos) que fizeram 

individualmente nas férias de Natal – relação 

de uma publicidade com uma pintura. (numa 

entrevista, a prof referiu-mos como muito 

bons). A prof pediu que começassem a ler o 

Memorial do Convento: no final da 

Mensagem têm de ter os cinco primeiros 

capítulos lidos. (...) Apenas dois alunos 

fizeram TPC: ler uma ficha informativa. 

(OAA7)  

- Como TPC, passado a meio da aula, 

pediu para lerem o “Mostrengo” e para 

responderem às questões do manual. (OAA9) 

- O TPC foi dado no decorrer da aula, 

como tem sido feito noutras ocasiões. Há 

vários alunos que trabalham em casa – não só 

se percebe que leram a obra (ou parte dela) 

como a prof, depois de ver o 

manual?/caderno? de uma aluna comentou: 

“Ah, e a L. escreveu, escreveu, escreveu, 

sublinhou, sublinhou, sublinhou... Muito 

bem!”. (OAA13) 

- Houve TPC. (OAA17) 

- TPC sobre gramática (...) 

Praticamente toda a turma fez o TPC, 

exceptua-se o P. (e o N.?). (OAA19) 

- Só 4 ou 5 alunos fizeram o TPC: ler o 

1.º acto. (OAA21) 

1.6.Trabalho de pesquisa em 

aula / em casa 

-„ Trabalho de pesquisa só pequenas coisas, poucas coisas. 

“Procurem”, “Vão ver” etc. relativamente a este tema ou se 

quiserem ou se tiverem interesse... porque eu acho que eles 

 - (AAB2) 
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já têm muita coisa que fazer com o trabalho de projecto.‟ 

(EPA3,6) 

1.7.Entrevistas e/ou conversas 

prof/ aluno 

   

1.8.Portefólios   Dossier/port-folium (AAB2) 

1.9.Diários reflexivos     

1.10.Análise/interpretação de 

textos escritos 

 - A análise foi sempre feita com base em 

texto escrito, não exclusivamente do manual. 

(OAA9) 

- A interpretação que a prof faz (ou leva os 

alunos a fazer) é muitas vezes orientada, 

como, por exemplo, “Aqui há muitas 

expressões negativas; não há ninguém que 

não note as negativas...” (OAA13) 

 

1.11.Resolução de exercícios/ 

questionários 

-„tiveram trabalhos de casa, vários questionários do livro, 

que está aqui no 2 e no 3 as atitudes e etc‟ (EPA2,6) 

- A prof distribuiu uma ficha para resolverem 

e entregarem, mas as instruções não foram 

inequívocas: “Ah, é para entregar?”, “Ah, não 

se pode abrir o livro?”. Durante a resolução 

da ficha, supostamente individual, há vários 

que conversam com o vizinho do lado, de 

trás... (OAA27) 

- fizeram exercícios de funcionamento da 

língua, a partir das fichas que a prof foi dando 

ao longo da última unidade temática. 

(OAA29) 

 

1.12.Leitura silenciosa  - Na parte final, os alunos tiveram de ler 

textos que a prof distribuiu para descobrir 

porque se fala do carácter épico da peça. 

(OAA17) 

 

1.13.Leitura em voz alta -„Eu no primeiro e no segundo período insisti muito com os 

meninos que não costumavam ler, porque se eles puderem 

passar essa tarefa ao parceiro passam. Não se sentem á-

vontade... muito caladinhos, é a M., a J., é o D.‟ (EPA3,6) 

- A leitura foi feita em voz alta, depois de 

distribuídas as diferentes vozes pelos alunos. 

Apesar de ter referido a importância das 

didascálias, elas não foram lidas para se 

poder compreender o texto. (OAA19) 

- leitura dialogada da obra, intercalada pela 

sua interpretação e análise. (OAA23) 

 

1.14.Audição de textos/canções  - A professora levou para a aula alguns livros 

e textos (um dos quais gravado) com 

testemunhos sobre FP.(...) Foi curiosa a 

observação de um aluno sobre as aulas de 

Português de outros anos: “Em 12 anos de 

escola é a 1.ª vez que ouço o rádio nas aulas 

de Português” “É porque faltaste. Este ano é a 

3.ª vez!”, dizem 2 ou 3 colegas. (OAA1)  
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- “O Infante”, cantado por Dulce Pontes, foi 

também ouvido em aula, depois de analisado 

e sem qualquer outro tipo de trabalho. 

(OAA9) 

- a terceira foi sobretudo de exposição do 

próprio autor (através de cassete áudio) e da 

prof (...) Para introduzir a obra Memorial, 

recorreu ao registo áudio com parte do 

discurso que o autor proferiu na Suécia 

quando recebeu o prémio Nóbel. Foram 10 

min. de audição sem qualquer outro tipo de 

exploração didáctica. (OAA13) 

1.15. Visionamento de filmes/ 

documentários 

   

1.16.Interacção com os alunos/ 

participação oral 

-„...e 10% para outros trabalhos e também para a 

participação oral, quer dizer, aquilo que da observação das 

aulas nós concluímos sobre a qualidade dos meninos.‟ 

(EPA2,5) 

-„a opinião da turma sobre as participações orais deles.‟ 

(EPA2,8) 

-„ele próprio reconheceu que é muito interventivo, mas 

irregular na qualidade das intervenções.‟ (EPA2,9) 

-„ Ela às vezes até não dá respostas correctas ou atrapalha-

se um bocadinho, mas ela nunca desiste e ele disse isso 

“esforça-se muito e tenta sempre responder”. E é 

verdade.‟(EPA2,9) 

-„no caso das aulas, já não me interesso tanto pela forma 

como escrevo mas com conteúdos…‟ (EAdão,18) 

- A aula foi essencialmente 

expositiva/interactiva no sentido vertical: a 

professora (sempre no seu espaço junto à 

secretária e ao quadro) fazia perguntas às 

quais ela própria (normalmente por dar pouco 

tempo) ou os alunos respondiam. (...) 

Oralmente, estabelece relações da pintura 

com a literatura. Oralmente, a professora 

quase faz uma visita guiada, sobretudo pelo 

Martinho da Arcada. (OAA1) 

- a aula continuou a ser essencialmente 

expositiva/interactiva no sentido vertical: a 

professora faz afirmações e perguntas às 

quais os alunos ou a própria professora 

respondem. Os alunos intervêm com 

explicações, raras vezes com perguntas. A 

prof dá feedback e completa a resposta depois 

de dizer “Isto é muito importante” (...)As 

perguntas da prof seguem, normalmente, a 

técnica do funil, ou seja, faz primeiro 

perguntas muito genéricas para depois ir 

especificando, sem quase dar tempo de 

resposta (ex.: “Queres fazer algum 

comentário? Olha, se tivesses que 

escolher...”, “Então deixem-me lá dar uma 

ajudinha. Se nós...”, “Vejam lá se percebem. 

Isto não é fácil. Se...”).. (OAA3) 

A aula decorreu em interacção, como é 

habitual, para a análise dos quatro poemas. 

(...)Em interacção, a prof varia no tempo que 

- (AAB2) 
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dá para a resposta – de um modo geral não dá 

tempo suficiente para os alunos pensarem e 

responderem, chega mesmo a dar ela uma 

resposta imediata, independentemente da 

tipologia da pergunta. Outras vezes espera 

um pouquinho. Também, oscila entre as 

perguntas fechadas, semi-abertas e abertas. 

Eis alguns exemplos: Sobre o V Império, 

“vimos isso naquele primeiro poema que 

é...”, “O dos castelos.”, “em que a cara é...”, 

“...é Portugal.”, “Pois!”; “Um passado 

marcado por quê?”; “Quais são as partes da 

Mensagem?”; “A terceira parte diz respeito 

ao passado?”, “Não, ao futuro.”. A prof dá 

uma explicação: “...porque nós pensamos no 

Infante como alguém que... [espera que 

completem a frase]” e mais à frente: “D. N. 

Álvares é o santo... [espera que completem a 

frase]”. (OAA7) 

- Sempre em interacção, recuperaram a 

informação da ficha (...)Como é habitual, a 

aula desenrolou-se em interacção com o 

grupo-turma. A prof usou muitas frases curtas 

e com perguntas também de resposta curta: 

“Estamos a preparar-nos para quê?”, “Quinto 

Império”; “Em quantas partes lógicas se 

divide o poema?”; “Qual é o tempo verbal?”; 

“O que é a orla branca?”, “A espuma”, 

“Exactamente”... Fez também algumas 

perguntas para resposta mais longa, mas nem 

sempre os deixou falar: “«Quem te sagrou 

criou-te português» o que é que isto quer 

dizer?” fez a pergunta, mas continuou a falar. 

Com alguma frequência a prof relê um verso 

ou expressão, continua com “que é como 

quem diz” e interpreta-o retomando algumas 

palavras expressas por algumas alunas. 

(OAA9) 

- As duas primeiras partes ocuparam a 

primeira aula e decorreram em interacção 

(OAA13) 

- Por mais do que uma vez, os alunos 

reagiram uns aos outros, estabelecendo uma 

interacção horizontal. A prof também 
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colocou algumas questões abertas com 

porquê? e como?, apesar de se limitar ao 

mais óbvio (de não alargar muito os 

horizontes). Ao nível da interacção confirmei 

a tendência da prof para se dirigir repetidas 

vezes aos mesmos alunos. (OAA21) 

- leitura dialogada da obra, intercalada 

pela sua interpretação e análise. (...) 

Perguntas fechadas e semi-abertas – Para a 

interpretação de um excerto do texto, fez 

várias perguntas fechadas. Também deixou 

propositadamente várias frases incompletas: 

“O que há aqui de muito importante é a 

caracterização de...”; “Ele definiu-se como 

alguém que...”. E algumas aparentemente 

abertas: “E como acaba o 1.º acto?”; “Esta é 

uma frase que eu acho que se pode considerar 

irónica. É ou não? Porquê?” (OAA23) 

- leitura e análise da peça. Foi usada a 

metetodologia habitual (...) A prof hoje fez 

algumas perguntas abertas sobre a peça. Os 

alunos foram dando a informação, a prof 

repetia a ideia pelas suas palavras e 

confirmava com a cabeça a correcção das 

respostas. Perante uma resposta incompleta 

da L., a prof diz “E não é só isso...” e 

completa-a, não pede ajuda aos restantes 

alunos. Fez uma pergunta à Marta (que 

pertenceu ao ensino especial até ao 9.º ano e 

ainda agora precisa de mais tempo para 

pensar, disse-me a prof noutra altura). Dá-lhe 

algum tempo. Porém, uns e outros começam 

a responder e a prof deixa-se levar com a 

confusão. A pergunta era difícil. (OAA25) 

- O tempo é inteiramente dedicado à 

sistematização do estudo da peça, em 

interacção (ou mais monólogo da prof), 

intercalada com a leitura de parte de uma 

ficha e a resolução de uma outra. (OAA27) 

1.17.Observação da interacção 

entre pares 

   

1.18.Apresentações/exposições 

orais 

  - (AAB2) 

1.19.Pensamento em voz alta     
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1.20.Oficina de escrita -„Pois, em casa na na aula, em casa e na aula. Pronto, há 

coisas que a pessoa vai vendo sistematicamante, 

nomeadamente o tal início e a estruturação correcta do 

texto, a integração correcta das... das citações (que eles têm 

sempre uma dificludade naquilo que escrevem) e sobretudo 

o tal trabalho: os meninos entregam, a pessoa corrige ou 

põe, ou assinala e eles rescrevem, como a outra miúda que 

fez espontaneamente.‟ (EPA2,31)  

 - (AAB2) 

1.21.Contrato de leitura -„Quer dizer, no 12.º ano, se nós conseguirmos que eles 

leiam o Memorial do Convento a tempo, já é muito bom. 

Nós também temos que ver, não é que os miúdos não 

gostem de ler... eles até, e nesta turma eu acho que eles até 

lêem bastante, mas a questão do contrato de leitura... Nós 

temos que ver que eles têm uma vida... os de 12.º que 

querem, de facto, atingir determinados resultados, eles já 

têm muitíssimo trabalho. E então agora com a área de 

projecto e com... o espírito que eles têm de investigação 

etc. etc. Eu não fiz. Não fiz, a não ser relativamente ao 

Memorial do Convento que, insisto, que a obra deve estar 

lida antes de começar a ser analisada na aula porque é 

muito mais proveitoso‟ (EPA2,30-31) 

  

1.22.Registos de observação / 

comentário nos testes 

-„ copio para aqui as observações que ficam nos testes‟ 

(EPA2,6) 

-„ Eu não, não registo aula a aula, de facto (...) Na cabeça 

sim. Na cabeça nós vamos ficando com uma ideia, 

sobretudo numa turma, que tem... 17 alunos. É possível 

fazer. Numa turma com 30... de facto, implica mais... o 

registo, porque a pessoa perde-se. Eu tenho uma turma de 

9.º ano com 30 e, de facto, aí... vou registando, por 

exemplo, a leitura, a resposta, o trabalho de casa, etc. Aí 

tenho... tenho alguns registos; aqui nesta não.‟ (EPA2,15-

16) 

  

1.23.Memorização  Da aula, a prof memorizou que eles fizeram o 

trabalho de casa, que têm uma boa formação 

de base, que “são miúdos muito giros”, que 

vão descobrir coisas novas nos poemas que 

levaram para ler em casa – em suma, reforça 

deles a imagem que já me tinha transmitido. 

É isto avaliação? É AF? é ASI? (OAA1) 

 

1.24.Diversificação  São vários os que se oferecem para ler e para 

comentar; a prof tenta diversificar a 

participação dentro desse grupo. (OAA3) 

- Diversificou os materiais usados. (OAA17) 

 

1.25 Recurso ao manual  - OAA13  
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1.26. Recurso a outros 

textos/docs 

  - “O Infante”, cantado por Dulce Pontes, foi 

também ouvido em aula, depois de analisado 

e sem qualquer outro tipo de trabalho. 

(OAA9) 

- Para além do manual, a prof recorreu a 

outros poemas da obra. Neste caso, leu a 

“Prece”, tendo escrito no quadro apenas os 

versos que queria que analisassem. (OAA13) 

- Diversificou os materiais usados. (...) 

Durante a aula de hoje a prof recorreu ao 

livro, para recolha de informação da 

contracapa e para identificação das 

personagens da peça; ao quadro, onde tem 

por hábito registar tópicos que considera 

importantes para a contextualização histórica 

(invasões francesas, fuga real para o Brasil, 

ajuda dos ingleses contra os franceses...) – já 

havia usado o mesmo sistema para 

identificação das personagens do Memorial a 

partir do discurso de Saramago –; o seu livro 

da 4.ª classe (apesar de o ter esquecido na 

sala de profs); a folhas de apontamentos que 

distribuiu. (OAA17) 

 

1.27. Exposição da matéria  - a terceira parte foi sobretudo de exposição 

do próprio autor (através de cassete áudio) e 

da prof  (OAA13) 

- A aula foi essencialmente informativa, com 

base na exposição da prof de vez em quando 

interrompida pela curiosidade dos alunos. A 

prof também colocou algumas perguntas para 

estimular e orientar a reflexão dos alunos. Foi 

sobretudo uma aula para contar histórias, do 

agrado dos diferentes elementos, que, de vez 

em quando, roçou a fronteira da divagação. 

(OAA17) 

 

2. Objecto de recolha de 

evidências 

   

2.1. Processos - Entrev. - „como é que vocês aprendem a fazer um 

comentário? Como é que vocês aprendem a fazer um 

resumo?... 

Adão - Eu acho que é uma coisa que já vem, que já vem do 

passado. Acho que uma pessoa vai... vai aprendendo 

gradualmente, vai começando a ver como é que se faz, 

quando somos mais novos dão-nos exemplos de como se 
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faz, uma pessoa vai vendo e vai começando a compreender 

a técnica de fazer resumos ou comentários e acho com o 

treino depois uma pessoa faz aquilo fluentemente… 

E - Mas como é que o Adão percebeu que não estava a 

fazer bem e que deveria fazer de outro modo?... 

Adão - …aaa... isso é um bocado mais complicado... 

Deixe-me pensar… (pausa) Então, é assim, eu 

pessoalmente sempre tive facilidade no português por isso 

também se calhar sou um bocado suspeito… mas… eu 

acho que quando… quando nos ensinam por exemplo a 

técnica do resumo… escrevem-nos tudo não é? uma 

paráfrase do texto, tem de ter um terço das palavras iniciais 

e acho que uma pessoa, vendo esses tópicos, depois vai 

percebendo e vai ganhando sensibilidade… para… e depois 

a partir das avaliações que os professores fazem aos nossos 

resumos, à matéria que está a ser leccionada…‟ 

(EAdão,14,15) 

Ent. - em aula o professor não escreve comentários, mas 

quando fazem análises… percebem quando é que as 

análises ou as interpretações estão mais correctas ou menos 

correctas? 

- „Sim, porque também podemos partir da análise de várias 

respostas e a professora também tenta fazer muito isso tenta 

que todos leiam um bocadinho a sua resposta, porque as 

respostas vão ser sempre diferentes, vão ser individuais, 

portanto, em cada resposta, por mais que esteja o conteúdo 

todo igual, por exemplo, vai sempre haver uma maneira 

diferente de cada pessoa responder, ou seja, vamos estar 

mais atentos e ver “eu respondo desta maneira, mas a outra 

pessoa vai responder de maneira diferente, a outra ainda de 

maneira diferente”, ou seja, vamos começando a agrupar 

certos conhecimentos e se calhar podemos começar a juntá-

los de maneira a formar ali uma… uma… como é que eu 

hei-de dizer? Uma amálgama, de várias maneiras de 

responder, e assim é mais fácil, quando nos pedem para 

responder, sabemos que podemos responder: da maneira A, 

da maneira B, da maneira C ou então de uma maneira em 

que juntemos as três. Eu acho que é muito mais fácil.‟ 

(EAnita,16,17) 

2.2. Produtos -„esse trabalho de adequação da resposta à pergunta, do 

início das respostas (EPA2,14) 

  

2.3. Atitudes/comportamentos -„Nós passámos a dar só 10% às competências sócio-

afectivas... em vez de 15.‟ (EPA2,5) 

-„É... atitudes, (...) de... de interesse de estar presente... 

- As interrupções são frequentes: porque 

chegam atrasados (OAA9) 

- Sobre o comportamento, registou-se, nesta 
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trabalho regular... está presente também na maioria dos 

alunos, mas nuns mais do que noutros, nomeadamente 

houve aqui dois miúdos que se destacaram pelo grande 

esforço que fizeram.‟ (EPA2,8) 

- „ “Não, não dou mais que 16, justamente porque as tuas 

intervenções e tu desestabilizas um bocado a aula” „ 

(EPA2,10) 

- E - Para esta terceira coluna das atitudes não tem nenhum 

registo... quer dizer, é é a sua intuição que funciona... 

A – É. (EPA2,10) 

E – Não, não tem por hábito fazer registos ou... 

A – Não. Porque aqui nas atitudes o que nós considerámos 

(...) o interesse, o empenho, o trabalho mais regular, o 

procurar evoluir, o procurar ultrapassar as dificuldades... e, 

de facto, confesso, numa turma com tão com tão poucos 

alunos como esta não... não tenho assim registos.‟ 

(EPA2,10) 

aula, uma conversa continuada entre o D. e o 

J. (não é costume e a prof não reagiu). O P. e 

o N. têm várias estratégias de retardamento 

subtis: uma delas é fazer com que a prof 

interrompa a aula para os mandar calar, então 

um diz uma piada ou dá uma resposta e o 

outro repete a resposta, mas com um 

sinónimo: “Então, isso foi o que eu disse” 

torna-se uma frase frequente. (OAA11) 

2.4. Conhecimentos/ 

competências da disciplina 

   

2.4.1. de escrita  -„ Por exemplo, alunos que mostram dificuldades 

específicas na organização dos textos... alguns que os 

reformulam de acordo com determinadas indicações... eu 

sublinho lá ou disse... e alguns... alguns fizeram de uma 

maneira até espontânea. Ficaram... reformularam 

espontaneamente. (EPA2,14) 

 - (AAB2) 

2.4.2. da oralidade Eu acho que eles são melhores oralmente do que... do que 

por escrito. Mas agora mandei fazer uns trabalhos e tenho 

ali um espanto duns trabalhos, outra vez... 

- disse-me que a oralidade se encaixava nos 90% de 

conhecimento, não era? 

A – „Não só... não só, mas também. (...) A oralidade está 

mais contemplada aqui na na... segunda... (...) onde no 

fundo se avaliam os outros trabalhos... os outros trabalhos. 

Ainda que esteja previsto no programa (e está, claro!), 

também a competência de expressão oral, na verdade eu 

não fiz nenhum teste específico porque nós não temos 

tempo. Isso implicaria ouvir, não é? cada um dos alunos, 

não é? traçando primeiro determinados objectivos..., pô-los 

a apresentar um trabalho de acordo com certos... enfim, é 

quase impossível!‟ (EPA2,11) 

-„ O que vale é que eles... esta competência de expressão 

oral é o que está à vista! Eles, de facto, têm uma enorme 

facilidade‟ (EPA2,32) 

-„ Eu lembro-me do que fiz o ano passado... eu fiz aulas e 

 - (AAB2) 
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aulas, numa numa turma que era do 10.º, na altura, porque 

cada menino a apresentar durante um quarto de hora, uma 

obra, porque os meninos... os outros avaliavam e tal... é que 

é muito, muito, muito tempo. Se as pessoas depois se vêem 

pressionadas com as temáticas, com as obras, com os 

textos, etc...‟ (EPA2,34) 

-„ Oralmente não, embora eu, embore eu goste muito de 

fazer esse tipo de trabalho, mas eu não não via tempo 

suficiente para. Porque quando começam as apresentações 

orais é... nós sabemos. Se é um... se são todos, são aulas e 

aulas e aulas! E e e... aqui até era interessante até porque 

eles quando intervêm, como vê, eles têm muita facilidade 

de, e têm isso desenvolvido à partida! E têm um á-vontade 

muito grande e e e em qualquer coisa, em qualquer matéria, 

já percebi. Eles são assim. (...) este eles é... não são todos! 

Nós temos ali uns 4 ou 5 que não... dificilmente... até na 

leitura‟ (EPA3,6) 

2.4.3. de literatura  -„ o Memorial até correu melhor do que eu esperava porque 

é uma obra muito extensa e eu pensei –  como sempre, não 

é? – que há sempre uns que não conseguem ler e queeee 

nós queremos avançar e eles não sabem e aqui nesta turma, 

felizmente, a maioria leu.‟ (EPA3,2) 

-„ Em relação ao Memorial nós lemos muitíssimos 

excertos. E lemos e comentámos e analisámos.‟ (EPA3,3) 

- OAA1 

- OAA3 

- OAA9 

- OAA11 

- OAA13 

- OAA15 

- OAA17 

- OAA19 

- OAA21 

- OAA23 

- OAA25 

- OAA27 

 

2.4.4. de funcionamento da 

língua 

Há ali alguns problemazinhos do domínio da língua... 

Enfim, nos testes há respostas menos completas, etc, que 

fazem com que nos testes as notas não sejam tão boas. 

(EPA2,2). 

- OAA9 + A gramática é sentida como algo 

negativo: “Agora, deixem-me cometer outro 

crime...” e a prof faz perguntas de gramática. 

- OAA11 

- OAA19 

- OAA21 

- OAA23 

- OAA29 

- (AAB2) 

2.5. Competências transversais    

2.5.1. Trabalhos em grupo - Não fez trabalhos de grupo (EPA3,5) 

-„ trabalho de pares (…)Fizeram em aula, acabaram em 

casa e depois entregaram (...) Aquilo nem chegou a ser 

trabalho de pares, porque eles começaram determinada 

coisa na aula e depois acabaram por me entregar... vinham 

trocar impressões individualmente.‟ (EPA3,5) 
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2.5.2. Uso das TIC    

2.5.3.     

2.5.4.     

3. Referências no 

tratamento das evidências 

   

3.1. Normativa     

3.1.1. ref. à imagem geral que o 

prof tem 

   

3.1.2. ref. a alunos de outras 

turmas/anos 

-„ Eu dei na outra turma que tenho: “O que é que quer?” “É 

para fazer o quê?” “Não percebo” “Isto é de quê?” “Para 

quê?” “Para que é que serve a folha?”...‟ (EPA2,3) 

-„ Eu vou para a outra e é uma... Na outra é exactamente o 

contrário, a outra turma que eu tenho: ninguém quer ler, 

ninguém sabe responder... o ninguém quer e é estranho 

porque eles nos testes não são assim tão fracos como 

parece, mas oralmente é assim uma coisa... deprimente...‟ 

(EPA2,4) 

-„A outra turma, que eu tenho, é muito mais fraca, é 

completamente diferente e tem lá alunos do Tecnológico 

que, de facto, têm carências, enfim, tremendas e então 

houve um teste, pelo menos o segundo, que foi muitíssimo 

mais fácil do que o da outra turma. O que significa que 

houve alguns alunos que tiveram notas um bocadinho... 

acho eu (não acho, tenho a certeza), inflaccionadas. 

Acontece que o N. tem um irmão gémeo na outra turma (...) 

e isso provocou-me aqui... realmente eu não achei justo. 

Aqui é que foi engraçado, eu disse “isto não é justo” porque 

o outro irmão ia ter esta nota, então não é correcto mesmo 

porque este merece mais. Houve aqui um ou outro 

ajustamento. (EPA2,10) 

-„ a outra turma que, que é rigorosamente o contrário: 

chegaram ao fim sem ler e a diferença, a diferença é 

enorme.‟ (EPA3,2) 

-„E na outra turma não.‟ (EPA3,3) 

  

3.1.3. ref. a alunos da turma    

3.1.4. ref. ao próprio professor -„o meu ficaria a meio da tabela da turma.‟(EPA2,2)    

    

3.2. Criterial    

3.2.1. objectivos definidos    

3.2.2. orientações explícitas do 

ME/ GAVE 

   

3.2.3. resposta certa identificada 

no manual.. 

   

3.2.4. resultados    
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desejados/esperados 

3.3. Ipsativa    

3.3.1. a desempenhos anteriores -„para ver depois até comparando se houve evolução em 

determinados aspectos do primeiro teste para o segundo.‟ 

(EPA2,6)  

- „e o ano passado até tinha tido 11 a Português.‟ (EPA2,9) 

-„ela tinha melhor nota do ano anterior.‟ (EPA2,14)  

  

3.3.2. a desempenhos supostos/ 

transpostos 

   

3.3.3. a desempenhos do 

próprio noutras disciplinas 

- „ela é muito melhor nas restantes disciplinas‟ (EPA2,9)    

    

4. Classificação do feedback    

4.1. Diagnóstico  -„ Eu escrevo sempre, eu escrevo, escvrevo escrevo escrevo 

naqueles testes. E escrevi lá que o texto, a parte da 

composição, não estava bem estruturada, que ela não 

tinha... não tinha distinguido ali uma introdução, um 

desenvolvimento, uma conclusão, que as ideias não 

estavam bem articuladas, que havia uma repetição aaa... 

que era pouco correcta e que era desnecessária (...) E como 

eu pus lá essas indicações todas (e costumo pôr – aquilo em 

que eles falham)‟ (EPA2,14) 

Também se certifica de que estão a 

companhá-la, através da expressão repetida 

várias vezes: “Vocês estão a entender isto?” 

Porém, só uma vez se certificou de que um 

aluno, o Tiago, tinha compreendido e pediu-

lhe que lhe dissesse o que lhe tinha ficado na 

cabeça desta aula. O aluno não foi capaz de 

dizer nada. A prof já tinha comentado comigo 

que achava que este aluno, apesar de muito 

calado, nunca estava na aula. (OAA3) 

 

4.2. Correctivo   - Também chega a repetir o discurso dos 

alunos, mas corrigido (por exemplo, pondo 

no plural palavras que estavam no singular). 

(OAA3) 

- Feedback correctivo – a prof interrompe o 

raciocínio que está a fazer para que o aluno 

corrija o seu discurso: “É uma promição”, 

“Uma quê?”, “Uma premonição”, “Ah!” 

(OAA7) 

- Nos próprios testes corrigiu a gramática, no 

entanto fez alguns reparos meramente 

correctivos (...) ao fazer a correcção de 

algumas perguntas sobre literatura para toda a 

turma, aproveitou para fazer sínteses de 

diferentes partes de Os Lusíadas, distinguiu 

luxo de luxúria... (...) Feedback – Foi 

normalmente correctivo, embora 

pontualmente seja orientador (...) À A. a prof 

disse: “Ponho-te de castigo, A. S., este erro já 

vem há muito: a vírgula não se põe depois 

mas antes de pois, de porque...”. Noutra 
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ocasião: “Oh P., tu não podes ser assim. Tu 

percebes bem, mas respondes ao lado. Vá, diz 

lá!”. Ele faz algum esforço, mas a prof 

continua: “Se fosse num teste tinhas de dizer 

assim:...”. Porém, não dá a resposta completa 

nem ninguém a dá. (OAA25) 

4.3. Classificativo   (AAD2) (AAD3) 

4.4. Apreciativo -„ Eu escrevo sempre, eu escrevo, escrevo escrevo escrevo 

naqueles testes.‟ (EPA2,14) 

A prof está permanentemente a dar 

feedback, normalmente positivo, com 

expressões que integra no seu discurso, do 

género: “Ora bem!”, “Ora muito bem!”, “Pois 

quer!”, “Tu relacionaste muito bem!”, “Ah, 

pois está!”, “Ah, pois é!”, “É isso mesmo!”, 

“Ui, eu não ia tão longe... nós aqui temos...”, 

“- Olha, que não estás a perceber bem.”. 

(OAA3) 

Há alguns momentos de feedback 

informativo, quer nas pequenas informações 

individuais em relação aos trabalhos que 

entrega quer nos momentos de interacção 

como reacção às respostas ou intervenções 

dos alunos, do género: “Não”, “Pois está 

claro!”, “Evidentemente!”. Serve sobretudo 

para confirmar ou infirmar as observações 

dos alunos. (OAA7) 

- O feedback que deu integra-se na 

tipologia habitual: para exercer uma função 

certificativa (“Sim, sra.!”) (OAA19) 

- Foi fazendo comentários breves: 

“Isso é que é subir!...” (o G. começou com 8 

e teve 16); “Eu ponho-te de castigo.”, “Por 

causa de que pergunta?”, inquiriu a D.. A 

prof deu a média da turma (15,5). (...) “Oh P., 

mas continuas com um defeito: começas a 

escrever por ali abaixo e não páras”, “Como 

Saramago” e o N. acrescentou: “Ele imbuiu-

se de tal modo do espírito discursivo de 

Saramago que conseguiu escrever desta 

forma árdua”, “Só eu e o Saramago 

conseguimos fazer uma redacção com cinco 

frases!”. (OAA25) 

- A prof tem por hábito registar, numa folha 

que guarda para si, a apreciação que escreve 

na própria folha de teste do aluno (no espaço 

das observações, reservado para o efeito). São 

textos de 2 ou 3 linhas, onde identifica 

algumas dificuldades ou facilidades dos 

alunos, algumas chamadas de atenção e a 

nota obtida. Refere sobretudo o domínio dos 

conteúdos (literários) e os erros de ortografia, 

concordância,etc. Salienta o desempenho 

numa ou noutra questão (“resumo fraco”, 

“tens que prestar mais atenção aos erros 

assinalados e procurar evitá-los”, “bastante 

melhor que o 1.º teste”, “atenção à letra – tens 

que desenhar correctamente as letras, 

sobretudo as vogais”...) (AAD6) 

4.5. Orientador  - dei apenas por uma situação de correcção 

orientadora: “Se vocês substituírem o por 

outro pronome, como isso, verão que 

- (?) “tens que treinar” (AAD6) 
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funciona”. Deu também orientações ao nível 

da resposta formal: “Quando se pede para 

situarem o excerto, têm de dizer, ainda que de 

forma breve, o que acontece antes e depois”. 

(...) Feedback – Foi normalmente correctivo, 

embora pontualmente seja orientador 

(OAA25) 

5. Intencionalidade do 

feedback 

   

5.1. Confirmar condições  A prof está permanentemente a dar 

feedback, normalmente positivo, com 

expressões que integra no seu discurso, do 

género: “Ora bem!”, “Ora muito bem!”, “Pois 

quer!”, “Tu relacionaste muito bem!”, “Ah, 

pois está!”, “Ah, pois é!”, “É isso mesmo!”, 

“Ui, eu não ia tão longe... nós aqui temos...”, 

“- Olha, que não estás a perceber bem.”. 

(OAA3) 

Há alguns momentos de feedback 

informativo, quer nas pequenas informações 

individuais em relação aos trabalhos que 

entrega quer nos momentos de interacção 

como reacção às respostas ou intervenções 

dos alunos, do género: “Não”, “Pois está 

claro!”, “Evidentemente!”. Serve sobretudo 

para confirmar ou infirmar as observações 

dos alunos. (OAA7) 

- O feedback que deu integra-se na 

tipologia habitual: para exercer uma função 

certificativa (“Sim, sra.!”) (OAA19) 

 

5.2. Aprofundar/depurar 

conhecimentos 

 Feedback correctivo – a prof interrompe o 

raciocínio que está a fazer para que o aluno 

corrija o seu discurso: “É uma promição”, 

“Uma quê?”, “Uma premonição”, “Ah!” 

(OAA7) 

 

5.3. Corrigir    

5.4. Indicar modos de fazer -„maneira de iniciar as respostas e na adequação das 

respostas à pergunta que é feita‟ (EPA2,13) 

Ent. - em aula o professor não escreve comentários, mas 

quando fazem análises… percebem quando é que as 

análises ou as interpretações estão mais correctas ou menos 

correctas? 

- „Sim, porque também podemos partir da análise de várias 

respostas e a professora também tenta fazer muito isso tenta 
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que todos leiam um bocadinho a sua resposta, porque as 

respostas vão ser sempre diferentes, vão ser individuais, 

portanto, em cada resposta, por mais que esteja o conteúdo 

todo igual, por exemplo, vai sempre haver uma maneira 

diferente de cada pessoa responder, ou seja, vamos estar 

mais atentos e ver “eu respondo desta maneira, mas a outra 

pessoa vai responder de maneira diferente, a outra ainda de 

maneira diferente”, ou seja, vamos começando a agrupar 

certos conhecimentos e se calhar podemos começar a juntá-

los de maneira a formar ali uma… uma… como é que eu 

hei-de dizer? Uma amálgama, de várias maneiras de 

responder, e assim é mais fácil, quando nos pedem para 

responder, sabemos que podemos responder: da maneira A, 

da maneira B, da maneira C ou então de uma maneira em 

que juntemos as três. Eu acho que é muito mais fácil.‟ 

(EAnita,16,17) 

5.5. Colocar numa escala 

classificativa 

   

5.6. Orientar    

6. Uso do feedforward = 

interacção profunda 

   

6.0. Aprofundamento das 

questões 

 - Em casa a prof foi ver com que idade 

morreu D. Sebastião e informou que tinha 24 

anos. O N. afirmou, sem justificar: “Não pode 

ser!”, ao que a prof respondeu: “Foi a 

informação que obtive, mas não vamos 

discutir isso agora”. A prof conta a história de 

D. Nuno Álvares Pereira. (OAA7) 

- Aprofundamento das questões – 

Nota-se pouco. Na correcção do teste, por 

exemplo, a D. perguntou “O que é um nome 

predicativo do sujeito?”. A prof pediu a 

alguém que explicasse. O N. começou e a 

prof retomou algumas das suas palavras para 

explicar ela a expressão. Noutra ocasião, a 

propósito de “Os avisos”, a prof escolheu um 

poema sem título e perguntou: “Que título 

poderia ter?”, ao que o N. respondeu: “Ainda 

não o lemos!...”, “Está bem. Eu digo alguma 

coisa...” e partiu para a explicação de quem 

são cada um dos três avisos (Bandarra, PAV 

e FP). (OAA11) 

- Antecipação a aprofundamento – 

Através de questões abertas, a prof explorou 
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o conteúdo do texto antes de o lerem e 

aprofundou um pouco, por vezes fazendo 

analogias com os anos 60. Como seria de 

esperar, a prof ou os alunos interpretam o 

texto para além do dito. (OAA19) 

- A propósito dos estratos sociais, a 

prof fala de uma lei que D.Afonso IV(?) fez 

para definir o vestuário das diferentes classes. 

Explicou depois o sistema das cortes e 

esclareceu o significado de jacobino, 

maçonaria... (OAA21) 

- Profundidade? – O P. não sabe o 

que significa apoteose. A D. responde mais 

ou menos e a prof não lhe exige uma resposta 

inequívoca nem pede ajuda a outros alunos, 

explica ela própria. Então, o P. relaciona com 

uma personagem de um filme (ou com o 

Barat?). Claramente, a prof não a identifica e 

passa à frente, não pegando na deixa do aluno 

e, consequentemente, não sabendo se a 

relação foi bem feita ou não. (OAA27) 

6.1. Sujeito promotor    

6.1.1. Professor    

6.1.2. Aluno -„reformularam espontaneamente.‟ (EPA2,14)  

- E- „ acaba por fazer isso quando eles solicitam!? 

A – 28M32S – Sim. E quando há casos... Por exemplo, 

aqui nestes casos, um tinha negativa, a outra... ela própria 

achou que a nota era inferior àquilo que ela desejaria ou a 

que estava habituada‟ (EPA2,15) 

  

6.2. Objecto de incidência    

6.2.1. o indivíduo    

6.2.1.1. ao nível afectivo    

6.2.1.2. ao nível 

comportamental / atitudinal 

   

6.2.1.3. ao nível cognitivo    

6.2.2. a tarefa, sobre:    

6.2.2.1. o grau de complexidade    

6.2.2.2. o modo de 

representação 

   

6.2.2.3. o nível de abstracção    

6.2.2.4. o discurso usado    

6.2.2.5. o recurso a convenções 

/hábitos culturais 

   

6.2.3. os processos, sobre:    
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6.2.3.1. as causas dos erros 

cometidos  

   

6.2.3.2. o modo de tratamento 

informação   

   

6.2.3.3. estratégias e 

procedimentos  

   

6.2.4. os produtos, sobre:    

6.2.4.1. (in)correcção -„Por exemplo, alunos que mostram dificuldades 

específicas na organização dos textos, que os reformulam 

(...) espontaneamente. (...) Realmente é engraçado, até se vê 

na nota dos testes.‟ (EPA2,14) 

  

6.2.4.2. formas alternativas de 

solução 

Ent. - em aula o professor não escreve comentários, mas 

quando fazem análises… percebem quando é que as 

análises ou as interpretações estão mais correctas ou menos 

correctas? 

- „Sim, porque também podemos partir da análise de várias 

respostas e a professora também tenta fazer muito isso tenta 

que todos leiam um bocadinho a sua resposta, porque as 

respostas vão ser sempre diferentes, vão ser individuais, 

portanto, em cada resposta, por mais que esteja o conteúdo 

todo igual, por exemplo, vai sempre haver uma maneira 

diferente de cada pessoa responder, ou seja, vamos estar 

mais atentos e ver “eu respondo desta maneira, mas a outra 

pessoa vai responder de maneira diferente, a outra ainda de 

maneira diferente”, ou seja, vamos começando a agrupar 

certos conhecimentos e se calhar podemos começar a juntá-

los de maneira a formar ali uma… uma… como é que eu 

hei-de dizer? Uma amálgama, de várias maneiras de 

responder, e assim é mais fácil, quando nos pedem para 

responder, sabemos que podemos responder: da maneira A, 

da maneira B, da maneira C ou então de uma maneira em 

que juntemos as três. Eu acho que é muito mais fácil.‟ 

(EAnita,16,17) 

- Aceitação de leituras várias – A J. 

lê uma resposta que escreveu e a prof só não 

concorda com a utilização da palavra 

simboliza aplicada àquele contexto. Uma 

aluna manifesta-se: “Stora, eu não vi isso 

como um sonho. Eu vi como...”. A prof ouve 

e responde “Nunca tinha visto isto dessa 

forma, eu entendo... Mas é possível. É uma 

leitura”. (OAA11) 

- Aceitação de leituras várias – A 

interacção decorreu nos moldes habituais, 

mas hoje registei um momento que clarifica a 

concepção da prof a este nível: se é evidente 

que utilizou uma questão aberta, é não menos 

evidente que o fez em busca da resposta 

certa: “Que crise é esta?”. Perante várias 

propostas dos alunos, a prof pediu que falasse 

um de cada vez. Uma aluna diz o que pensa, a 

prof repetiu e acrescentou alguma 

informação. Outra aluna disse outra coisa, 

idem. A terceira deu a informação que a prof 

esperava; a concordância foi mais forte e já 

não continuou a ouvir as outras propostas. 

(OAA13) 

 

 

6.3. Forma metacognitiva 

observada 

   

6.3.1. estimulando o 

pensamento (crítico) 

   

6.3.2. estimulando o sentido 

persuasivo/sendo 

persuasivo 

   

6.3.3. promovendo a autonomia -„ E como eu pus lá essas indicações todas (e costumo pôr – - Os alunos já tinham investigado sobre o  
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no trabalho  aquilo em que eles falham), ela, de facto, foi para casa, 

reformulou o texto e veio-mo entregar espontaneamente 

para eu ver se assim estava melhor. E estava, de facto, 

muito melhor.‟ (EPA2,14) 

assunto. Tinha-lhes sido pedido para em casa 

lerem um texto sobre o autor, que foi 

comentado em aula. (OAA1) 

- (?)Perante uma quantidade de perguntas 

sobre a maçonaria, a prof conta o que sabe, 

mas também diz que não sabe muito e conclui 

“vocês vejam, investiguem,” desenrasquem-

se para saber mais. (OAA21) 

6.3.4. fazendo-o reconhecer o 

bom trabalho como tal 

   

6.3.5. incentivando a melhorar 

os processos e os resultados 

   

6.3.6. promovendo a correcção 

dos erros e das estratégias 

pobres  

- Ent. - „Antes de entregar o teste faz a revisão… Lê o teste 

de novo ou não?… 

- Não, não, por acaso não… Às vezes quando tenho tempo 

revejo o teste mas não… não costumo alterar muito as 

coisas, mas eu nos testes, normalmente, eu penso primeiro 

bastante nas coisas e só depois é que escrevo.‟ (EAdão,18) 

  

6.3.7. levando-o a fixar as 

metas de aprendizagem e a 

avaliar o seu progresso  

   

6.3.8. suscitando perguntas     

6.3.9. solicitando respostas  Sobre o V Império, “vimos isso naquele 

primeiro poema que é...”, “O dos castelos.”, 

“em que a cara é...”, “...é Portugal.”, “Pois!”; 

“Um passado marcado por quê?”; “Quais são 

as partes da Mensagem?”; “A terceira parte 

diz respeito ao passado?”, “Não, ao futuro.”. 

A prof dá uma explicação: “...porque nós 

pensamos no Infante como alguém que... 

[espera que completem a frase]” e mais à 

frente: “D. Nuno Álvares é o santo... [espera 

que completem a frase]”. (OAA7) 

 

6.3.10. considerando seriamente 

as respostas dos alunos  

   

6.3.11. aceitando soluções 

variadas 

 A prof deixa transparecer a ideia da 

interpretação única, apesar de reconhecer a 

coexistência de várias (desde que validadas, 

diria eu): “O que é que isto quer dizer?”; 

“Não tem a ver com a grandeza que...”; “É... 

Eu não sei. Eu já vi várias interpretações. 

Uma... Outra... Não sei de qual é que os 

meninos mais gostam.”; “Da última”; “Bom, 

os meninos saem daqui uns heróis!”... De 
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outra vez assisti ao diálogo entre a prof e o 

P.: “Oh stora, só uma pergunta. O facto de 

não ter o e em „sperança não tem a ver com a 

forma como o povo fala?”, “Não, não, não...”, 

“Oh stora, é uma boa interpretação!”, “Não, 

não. Já disse que não!”, o P. não ficou 

convencido. (OAA7) 

6.3.12. pedindo fundamentação 

de respostas  

   

6.3.13. pedindo explicitação do 

pensamento 

   

6.3.14. pedindo clarificação de 

termos  

   

6.3.15. pedindo que comente 

intervenções dos colegas  

   

6.3.16. pedindo que relacione 

comentários dos colegas 

   

6.3.17. estimulando a ligação do 

conhecimento à acção ou à 

vida 

 - Interrupções com fugas para a actualidade 

– no decurso da interpretação de “Horizonte”, 

com ar um pouco jocoso, o P. afirma: “É 

magnífico! Podíamos fazer agora um debate 

sobre isso.”, ao que a prof responde “Não, 

não podíamos” 

O P. relaciona a temática com Salazar: parte 

de uma afirmação sensata e oportuna (“Nós 

temos tido bons líderes, de Viriato a Salazar, 

agora estamos à espera de um outro”) e vai 

progressivamente descambando (“Agora o 

próximo é o Mourinho e depois o Cristiano 

Ronaldo... os dois juntos!”) até que pergunta: 

“A stora é de que clube?”. Inicialmente a prof 

reage às suas observações até que acaba por 

não responder e por pedir para se calarem, 

para não se desviarem da matéria. A prof 

conta muito brevemente a história de um 

aluno que teve e que só ao fim de seis meses 

é que compreendeu o poema. Ao retomar 

factos históricos, o P. levanta várias questões, 

ao que a prof reage: “Já pensaram quão bom 

era não trazerem a política actual para o meio 

da Mensagem?” Mais desvios do P.: “Até 

quando é que houve santos? Também quero 

ser santo! Santo P., o II. Vou falar com o 

Papa.” – a prof não reage. (OAA7) 
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- Ao iniciar o estudo do Memorial, a prof 

lembra a presença de Saramago na escola 

quando estes alunos frequentavam o 8.º ano. 

Recordam vários factos. (OAA13) 

- A prof faz várias ligações à realidade, tanto 

à sua como à dos cidadãos lisboetas: “Campo 

dos Mártires da Pátria” refere-se aos 

companheiros  de Gomes de Andrade; conta 

histórias pessoais e pormenores das salas de 

aula, da matéria que tinha de saber quando 

estudava e o que isso significava, da sua 

vivência de menina e moça – é informação 

pertinente embora possa raiar o pessoal 

dispensável –; usa as experiências pessoais 

para falar da censura. Alarga a informação a 

outros escritores como Torga e a sua poesia 

de intervenção, por exemplo. (OAA17) 

- A propósito da maçonaria e do Clube dos 

Rotários referiu-se a uma palestra que houve 

em tempos na escola com um senhor... A D. 

tinha participado na palestra. (OAA21) 

- Nem sempre foi conseguida ou constituíu 

preocupação da prof. Para ela é fácil falar da 

sua juventude (e contou um episódio quando 

pela primeira vez viu a repressão na Baixa, 

junto ao Tribunal da Boa-Hora – acabava de 

chegar a Lisboa). Porém, fugiu à curiosidade 

do P.: “Oh stora, Morais Sarmento não é um 

político da actualidade?”, “Oh meninos, 

vocês sabem muito de História. Há ruas com 

esses nomes; foram personagens reais. Se 

forem consultar...” (OAA23) 

- A propósito da luxúria, contou mais uma 

história de quando tinha 7 anos. Contou a 

história de “o rei vai nu”. (OAA25) 

6.3.18. levando-o a 

predizer/prever 

 - Antecipação a aprofundamento – Através 

de questões abertas, a prof explorou o 

conteúdo do texto antes de o lerem e 

aprofundou um pouco, por vezes fazendo 

analogias com os anos 60. Como seria de 

esperar, a prof ou os alunos interpretam o 

texto para além do dito. (OAA19) 

- Nesta aula a prof falou muito antecipando a 

leitura; os alunos que já leram ajudaram-na 
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nesta tarefa. (OAA21) 

6.3.19. recorrendo a tarefas em 

pequenos gr. 

   

6.3.20. observando-o em acção    

6.3.21. estimulando a escrita 

para revelar compreensão 

dos itens aprendidos 

   

6.3.22. levando-o a empenhar-

se na revisão do seu 

trabalho 

   

6.3.23. solicitando 

resumos/sistematizando 

assuntos 

 - As pequenas sínteses que vão surgindo na 

aula são quase sempre feitas pela prof e de 

forma explícita. Hoje surgiram sobre D. 

Miguel Forjaz para retomar a obra ou como 

paráfrase do excerto lido. (OAA23) 

 

6.3.24. solicitando produção de 

ensaios 

   

6.3.25. recorrendo à elaboração 

de projectos 

   

6.3.26. levando-o a formular 

perguntas e a dar respostas 

como treino para testes 

   

6.3.27. recuperando palavras-

chave num diálogo prévio à 

aula pp/ dita 

   

6.3.28. dando tempo para a 

organização da resposta  

 - As perguntas da prof seguem, normalmente, 

a técnica do funil, ou seja, faz primeiro 

perguntas muito genéricas para depois ir 

especificando, sem quase dar tempo de 

resposta (ex.: “Queres fazer algum 

comentário? Olha, se tivesses que 

escolher...”, “Então deixem-me lá dar uma 

ajudinha. Se nós...”, “Vejam lá se percebem. 

Isto não é fácil. Se...”) (...) As respostas dos 

alunos são curtas e muitas vezes cortadas pela 

prof para fazer novas perguntas ou para dar a 

resposta esperada. (OAA3) 

- Em interacção, a prof varia no tempo que 

dá para a resposta – de um modo geral não dá 

tempo suficiente para os alunos pensarem e 

responderem, chega mesmo a dar ela uma 

resposta imediata, independentemente da 

tipologia da pergunta. Outras vezes espera 

um pouquinho. De igual modo, oscila entre as 
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perguntas fechadas, semi-abertas e abertas. 

Eis alguns exemplos: Sobre o V Império, 

“vimos isso naquele primeiro poema que 

é...”, “O dos castelos.”, “em que a cara é...”, 

“...é Portugal.”, “Pois!”; “Um passado 

marcado por quê?”; “Quais são as partes da 

Mensagem?”; “A terceira parte diz respeito 

ao passado?”, “Não, ao futuro.”. A prof dá 

uma explicação: “...porque nós pensamos no 

Infante como alguém que... [espera que 

completem a frase]” e mais à frente: “D. 

Nuno Álvares é o santo... [espera que 

completem a frase]”. (OAA7) 

6.3.29. recorrendo à avaliação 

por portefólio 

   

6.3.30. recorrendo a diários 

reflexivos 

   

6.3.31. comunicando ao aluno 

os seus sucessos e as 

necessidades seguintes 

   

6.3.32. orientando o trabalho 

para melhorias do aluno 

   

6.3.33. promovendo a auto-

avaliação do aluno 

   

6.3.34. promovendo a avaliação 

de pares  

-„ trabalho de pares (…)Fizeram em aula, acabaram em 

casa e depois entregaram (...) Aquilo nem chegou a ser 

trabalho de pares, porque eles começaram determinada 

coisa na aula e depois acabaram por me entregar... vinham 

trocar impressões individualmente.‟ (EPA3,5)  

  

6.3.35. tornando transparentes 

os critérios de 

avaliação/sucesso  

   

6.3.36. levando-o a usar 

critérios de 

correcção/avaliação  

   

6.3.37. dando uso formativo aos 

testes 

   

6.3.38. levando-o a classificar 

respostas 

   

6.3.39. usando os resultados dos 

testes para retomar o ensino 

de matérias globalmente 

mal aprendidas 

   

6.3.40.promovendo a auto- -„ e procurámos que... eles vissem que... a primeira coisa   
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confiança era eles acreditarem que conseguiam resolver o teste com a 

cabecinha deles – e, de facto, eu não considero o teste 

difícil, o do exame do ano passado.‟ (EPA2,22) 

6.3.41.estimulando a 

curiosidade 

 - Vão incorporando as curiosidades que lhes 

são apresentadas. (OAA1) 

- Umas vezes a prof dialoga com eles 

satisfazendo a curiosidade, outras vezes não. 

Esta opção parece estar relacionada mais com 

a forma como eles intervêm do que com o 

conteúdo da interpelação. (OAA7) 

A prof também colocou algumas perguntas 

para estimular e orientar a reflexão dos 

alunos. (OAA17) 

 

6.3.42. promovendo a 

intertextualidade / 

relacionando saberes  

 - Na passagem à segunda parte da 

Mensagem fez uma pequena introdução, 

comparando o texto com Os Lusíadas. 

Relacionou “Horizonte” com a “Ilha dos 

amores”: “A que corresponde?”, “Ao 

prémio”, “Porquê?”, “Pelo esforço”. Recusou 

o desafio do P. a propósito do “Mar 

Português”: “Oh stora, não se pode fazer um 

paralelismo com o Velho do Restelo?”, 

“Pode, mas agora vou fazer outras perguntas” 

e passa à gramática. (OAA9) 

- A propósito das diferenças sociais do 

Memorial, a prof alude aos quadros da vida 

social de Os Maias. (OAA13) 

- Ligação ao estilo de Eça a propósito 

do uso da hipálage. (OAA19) 

 

7.Percurso para chegar à 

classificação de final de 

período 

   

7.1. Critérios -„ Nós passámos a dar só 10% às competências sócio-

afectivas (...) em vez de 15. A... e os 90% restantes são para 

as cognitivas, mas distribuídos: 80% para os testes e 10% 

para outros trabalhos e também para a participação oral, 

quer dizer, aquilo que da observação das aulas nós 

concluímos sobre a qualidade dos meninos.‟ (EPA2,5) 

-„ E de acordo com os critérios, feitas as contas... portanto 

os testes que têm o tal peso de 80... aqui a qualidade dos 

trabalhos, que eles não fizeram nenhum trabalho particular 

como, por exemplo, este este ano, este agora que fizeram 

nas férias, mas tiveram trabalhos de casa, vários 

questionários do livro, que está aqui no 2 e no 3 as atitudes 

- O diálogo sobre as notas finais demorou 

cerca de 20 min. A prof lembrou-lhes que é 

norma na escola partir das notas justas, 

depois ver a nota do ano todo e depois fazer 

as médias com o 10.º e o 11.º anos. A prof já 

tem todos os números brutos e fez cerca de 

metade das contas necessárias, ou seja, para 

metade da turma já encontrou a nota 

resultante da fórmula 80% testes + 10% 

trabalhos + 10% atitudes. Ditou-as. Também 

ditou a média dos testes de todo o ano, assim 

como as de 10.º e 11.º. “A stora faz as 

- pretende-se que a avaliação seja  

“transparente, rigorosa, justa e adequada ao 

perfil de cada um”. Incide sobre atitudes e 

comportamentos, trabalho realizado em aula e 

trabalho realizado fora da aula (AAA2,14) 

 

- competências cognitivas (85%) com a 

seguinte escala de prioridades: 

leitura/compreensão escrita e expressão 

escrita; funcionamento da língua; 

compreensaão e expressão oral (cf 

concretização de cada elemento no pp doc.) + 
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e etc‟ (EPA2,6) 

-„ por um lado, eu acho que devemos ser avaliados pelo 

nosso conhecimento. As atitudes… 10% por acaso até não 

acho muito, mas, por exemplo, no caso da Matemática em 

que é 40% para atitudes e competências acho que… às 

vezes até dá jeito… (...) a Matemática… é 60% nos testes 

30% competência e 10% atitudes… e até porque, por um 

lado, dá jeito porque quando as notas não são tão boas pode 

haver formas de compensar, mas no caso de um bom aluno 

não ser muito interessado e… até saber as coisas… e depois 

se calhar desvaloriza um bocado. Mas também os testes 

serem um elemento de avaliação muito grande, também 

pode ter o prejuízo de... se um teste corre mal uma pessoa 

sabe que está logo limitada à nota final. Por isso é um 

bocado complicado… (...) Também é de salientar que nos 

critérios não está uma coisa que é o bom senso, 

normalmente as pessoa têm (...) Por exemplo, no caso de 

Matemática, eu há aulas em que não estou empenhado e 

essas coisas, mas a professora depois vê nos testes que eu 

sei. Então se calhar, na autoavaliação, como eu dou um 

bocado de menos de valor às atitudes aquilo baixa-me a 

nota, mas a professora, pronto, se calhar até me dá a nota 

que dá a média dos testes porque… devido ao bom senso.„ 

(EAdão,20,21) 

- „os critérios de avaliação foram estabelecidos a pensar nos 

alunos, logo, parte-se do pressuposto de que analisaram 

cada situação para poderem estabelecer uma coisa que será 

aplicável em todos os casos, só que claro que nunca se 

consegue agradar a 100%. E… por exemplo, em 

Matemática, (...) se um aluno não for empenhado aquilo vai 

desvalorizar ou então se um teste correr pior porque se está 

mais nervoso também desvaloriza.‟ (...) Mas isso prende-se 

também (...) com a nossa relação com os professores já é 

mais que professor/aluno, já nos vão conhecendo, já sabem 

quais é que são as nossas falhas, as nossas limitações. No 

caso da professora de Matemática, já são três anos 

connosco e, parecendo que não, já ajuda a perceber onde é 

que cada pessoa tem mais probabilidade de falhar ou de 

propriamente ficar, por exemplo, nervoso num teste, e se 

calhar ter corrido pior. Acho que nesse caso o bom senso 

conta um bocadinho.‟ (EAnita,20,21) 

médias?”, “Mais ou menos”. (OAA29) instrumentos de avaliação  e competências 

socio-afectivas (15%) – assiduidade e 

pontualidade; cumprimento das tarefas 

propostas no prazo estabelecido, estudo 

regular e empenho no trabalho solicitado, 

respeito e cumprimento das regras de bom 

funcionamento da sala de aula, procura de 

superação das falhas e dificuldades 

diagnosticadas (AAB2) 

- testes – 80%; outros trabalhos, participação 

nas aulas – 10%; atitudes – 10% (AAD7) 

7.2. Fundamentação da 

classificação 

- „tem muitas dificuldades, que tem uma participação muito 

fraca, ou por outra não não participa, e esse, pelo contrário, 

teve aquele 9,5 no primeiro teste, no primeiro e depois um 

- Apesar de a prof ainda não ter feito todas as 

contas de modo a chegar à nota final, decidiu 

tratar da avaliação e revelar os dados a que 
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bocadinho menos e depois acabou com 6... e qualquer coisa 

e mostrou não ter estudado nem estado atento nem nada e 

esse teve 9. (...)Dei dois 18, às meninas, (...) que é muuuito 

correcta a escrever, muito correcta, muito completa, é uma 

miúda impecável‟ (EPA2,1) 

-„Olhe, eu fiz as contas todas, ainda que eu seja bastante 

intuitiva, a dar notas, mas, por exemplo... onde é que 

está?... Bom, isto aqui estão as notas dos testes... Eles 

fizeram este primeiro teste, que funcionou, embora não seja 

muito ortodoxo, este, no dia 6 de Outubro, nós tínhamos 

dado o Cesário, este teste funcionou simultaneamente como 

avaliação e como diagnóstico. Diagnóstico no que diz 

respeito à expressão escrita, organização de texto, que era o 

que mais nos interessava, e... funcionamento da língua, 

duas ou três perguntinhas elementares. E 50% porque havia 

ali conteúdos novos que podiam ser trabalhados. Eles 

concordaram, de modo que a... eu primeiro fui procurar a 

média dos três testes... nos casos em que estão aqui duas 

notas significa que eu estive a ver como é que seria se não 

houvesse o primeiro, mas não, não, não havia, não há 

grandes diferenças‟ (EPA2,5) 

-„ houve aqui dois miúdos que se destacaram pelo grande 

esforço que fizeram.‟(EPA2,8) 

-„ a indecisão do nosso amigo N., que era... eu tinha posto 

16... lá lhe disse na aula “Não, não dou mais que 16, 

justamente porque as tuas intervenções e tu desestabilizas 

um bocado a aula” porque eles estão... quanto mais me 

conhecem... esse N. e os dois P.s e aquilo é de mais às 

vezes. Mas de facto houve aqui um problema a interferir... 

porque isto é muito curioso. A outra turma, que eu tenho, é 

muito mais fraca, é completamente diferente e tem lá 

alunos do Tecnológico que, de facto, têm carências, enfim, 

tremendas e então houve um teste, pelo menos o segundo, 

que foi muitíssimo mais fácil do que o da outra turma. O 

que significa que houve alguns alunos que tiveram notas 

um bocadinho... acho eu (não acho, tenho a certeza), 

inflaccionadas. Acontece que o N. tem um irmão gémeo na 

outra turma. (...) e isso provocou-me aqui... realmente eu 

não achei justo. Aqui é que foi engraçado, eu disse “isto 

não é justo” porque o outro irmão ia ter esta nota, então não 

é correcto mesmo porque este merece mais. Houve aqui um 

ou outro ajustamento.‟ (EPA2,9) 

chegou. (OAA29) 

7.3. Relação com a intuição - E - Para esta terceira coluna das atitudes não tem nenhum 

registo... quer dizer, é a sua intuição que funciona...  
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A – É‟ (EPA2,10) 

-„ acaba até por coincidir com a tal... aaa... com a tal 

sensibilidade de uma pessoa que já anda aqui há tantos 

anos. Coincide muito com a opinião que tenho deles. 

(EPA2,11) 

7.4. Processo -„ sobre Cesário Verde (...) com um peso menor, menor que 

os outros, metade dos outros‟ (EPA2,5) 

-„ foi a partir da média ponderada dos testes que eu fui 

encontrar os 80%. Depois no ponto 2, outros trabalhos, 

participação nas aulas...  

E – Então fez a média... significa que costuma 

classificar?... Tem uma ideia?... 

A – tenho uma ideia. Não, não consigo... Aliás está aqui 

nesta coluna, como vê (...) Bom, Muito Bom, Suficiente, 

Suficiente+... 

E – E depois isso transforma num número? 

A – Mais ou menos, sim.(...) Até porque 10% é fácil. 10% 

vai dar 2 e portanto o 2 temos a escala de 0 a 20 que é a que 

está na nossa cabeça, é fácil assim... nós avaliarmos..., 

repare, o 11, o 12, o 16, o 18 (...) É só pôr a vírgula tanto 

numa coisa como noutra. E foi um dos factores que nos fez 

distribuir assim, é porque de facto achamos que... nós 

funcionamos muito na escala de 0 a 20, indiscutivelmente.‟ 

(EPA2,7) 

-„ Ainda tive aqui umas indecisões.‟ (EPA2,9) 

-„ por exemplo aqui, 9,2 e eu dei 10‟ (EPA2,10) 

-„...no terceiro período, de facto, e os alunos são todos 

avisados disso, aaa.... para lá da nota, que é a nota, 

digamos, que eles merecem, que é a nota de final de 12.º e 

que eles merecem pelo trabalho feito no 12.º ao longo dos 

três períodos, por vezes fazem-se ajustes. Conforme... 

vendo as notas que eles trazem de 10.º... 10.º e 11.º. E eles 

sabem isto e aceitam isto muito bem. Por exemplo, dois 

alunos merecem 14. Eles sabem que merecem 14. Aaa... 

um deles, se eu lhe der 15, a média sobe um valor, o outro 

se eu lhe der 15 a média fica na mesma. Os miúdos aceitam 

muito bem que a pessoa dê esse 15 ao aluno que merece 14 

tanto como eles, para que a nota final, para que a média 

final seja mais de acordo com o perfil do aluno. Nunca vi 

um aluno aqui na escola aaa... manifestar-se indignado ou 

descontente. Até porque isto é feito ou no Português ou na 

Matemática ou na História, que são as trianuais, não é? e... 

e eles sabem que se um aluno é beneficiado, por exemplo, 

em Português outro será em Matemática e e e eles aceitam 

 - Grelhas de registo de classificações nos 

diferentes parâmetros. Numa delas, nas 

colunas da assiduidade e do TPC não há 

registos, na da participação escreve: “MB”, 

“Sat + ou -”, “B/irregular”, “B só 

solicitado”... Regista também as 

classificações obtidas nos testes, as referidas 

na aula de auto-avaliação e a média final. 

Noutra grelha já tem as classificações 

convertidas nas colunas referentes aos 3 

parâmetros (testes – 80%; outros trabalhos, 

participação nas aulas – 10%; atitudes – 10%) 

e faz a soma. Os outros trabalhos (que na 

realidade são textos de 1 ou 2 pp) têm 

normalmente uma nota qualitativa, por vezes 

também um n.º (Ex.: Bom 15, AAD4). 

Verifico que a coluna das atitudes segue de 

muito perto os valores da dos outros trabalhos 

e há alunos com atitudes completamente 

diferentes  (AAD7) 

- As fichas  de proposta de avaliação para o 

CT têm, logo desde o 1.º período, as notas 

obtidas nos 10.º e 11.º anos (AAD7) 

- A prof tem ainda 2 outras grelhas: 1 onde 

regista as notas de CF de período, de CIF, de 

Exame e de CFD, com as respectivas médias; 

e a outra onde sintetiza, para todas as suas 

turmas de 12.ºano, as diferenças entre as 

classificações de exame e as de CF – na 

turma A houve 7 alunos com nota = ou com 

diferença até 1 valor, 8 alunos baixaram pelo 

menos 2 valores e 2 alunos subiram pelo 

menos 2 valores. Na turma, a média de 

CIF=14,8 e a de exame=14,1. Na outra turma 

da mesma prof a diferença foi superior. 

(AAD7)  
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isso muito bem. Isso nós fazemos. Acho que é normal. E às 

vezes também nos deparamos com situações muito 

complicadas, que é... as notas de 10.º, 11.º... não foram 

nossos alunos, por exemplo, e olhamos para aquelas notas e 

aquelas notas não nos parecem nada de acordo com o aluno 

que temos à frente. (...) mais altas ou mais baixas. Sim. Isso 

acontece. Mas aí, temos que lidar com aquilo que temos.‟ 

(EPA2,25) 

8. Relação AF/AS    

8.1. usar a AF para o bom 

desempenho no teste 

-„ sobretudo para mostrar aos meninos quais são as falhas 

que eles que eles apresentam nas respostas e, 

nomeadamente, na maneira de iniciar as respostas e na 

adequação das respostas à pergunta que é feita. E isso é 

muito trabalhado no dia a dia quando se faz a correcção dos 

trabalhos de casa. Às vezes é uma das falhas. Eles 

dominam os conteúdos, eles até compreendem o texto e e 

depois, na prática, ao darem a resposta nem sempre é 

adequada exactamente ao que se pergunta. Então esse 

trabalho de adequação da resposta à pergunta, do início das 

respostas – que alguns no 12.º ainda têm a tentação de 

pegar na pergunta tal como ela é formulada e depois aquilo 

dá um português horrível. Esse tipo de trabalho, eu 

costumo fazer exactamente na correcção dos trabalhos.‟ 

(EPA2,13-14) 

-„ reformularam espontaneamente. (...) Realmente é 

engraçado, até se vê na nota dos testes. (EPA2,14) 

-„Eu sempre me primei um bocadinho pelo perfeccionismo, 

sou um bocadinho perfeccionista, portanto... tento sempre 

dar o meu máximo quer esteja sob avaliação quer não 

esteja, porque acho que preciso ir-me preparando para 

todas as situações e se eu puder aproveitar ali para me 

preparar já para o teste, acho que não vou estar a 

desperdiçar essa oportunidade porque se posso fazer uma 

resposta coerente com a forma... acho que já me estou a 

preparar depois para o teste, ou seja, já vai ser mais fácil, já 

vou escrever mais fluentemente e... vai-me facilitar o meu 

método de estudo‟ (EAnita,18) 

  

8.2. Confronto -„ Eu vou para a outra e é uma... Na outra é exactamente o 

contrário, a outra turma que eu tenho: ninguém quer ler, 

ninguém sabe responder... o ninguém quer e é estranho 

porque eles nos testes não são assim tão fracos como 

parece, mas oralmente é assim uma coisa... deprimente...‟ 

(EPA2,4) 

-„...embora não seja muito ortodoxo, este, no dia 6 de 

Visivelmente, a aula nada teve de AS. 

Foi essencialmente uma aula (in)formativa. 

Informativa porque o objectivo foi passar 

informação. E o objectivo foi cumprido, pois 

a informação parece ter sido incorporada nos 

conhecimentos que os alunos já detinham, 

pelo menos em grande parte dos casos, 
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Outubro, nós tínhamos dado o Cesário, este teste funcionou 

simultaneamente como avaliação e como diagnóstico. 

Diagnóstico no que diz respeito à expressão escrita, 

organização de texto, que era o que mais nos interessava, 

e... funcionamento da língua, duas ou três perguntinhas 

elementares. E 50% porque havia ali conteúdos novos que 

podiam ser trabalhados. Eles concordaram, de modo que 

a... eu primeiro fui procurar a média dos três testes... nos 

casos em que estão aqui duas notas significa que eu estive a 

ver coimo é que seria se não houvesse o primeiro, mas não, 

não, não havia, não há grandes diferenças‟ (EPA2,5) 

- E- „Quando está em aula, sente que tem mais 

preocupações formativas ou mais preocupações sumativas? 

Se é que isto se pode pensar assim... 

A – Ai, quando estou em aula não... mais formativas do que 

sumativas. (...) Porque estou muito mais interessada em que 

eles compreendam de facto, em que ele ponham as dúvidas, 

em que eles esclareçam as dúvidas do que propriamente em 

estar ali a avaliar o que cada um sabe ou mostra saber. 

Embora isso se faça... ao mesmo tempo, mas, de facto, as 

aulas... nas aulas é sobretudo que eles evoluam, que 

compreendam, que ponham as dúvidas, que as esclareçam, 

que reformulem respostas, etc.‟ (EPA2,15) 

-„ Mesmo aqueles mais fraquinhos melhoraram. Há lá é 

uma menina que de facto… uma muito caladinha, uma M., 

que, muito estudiosa, muito trabalhadora mas nitidamente 

ela não consegue ter o mesmo ritmo dos outros. E tem mais 

limitações do que aqueles que tinham tido negativa. É 

curisoso. E agora notei na escolha múltipla no teste. É uma 

distância enorme, quase todos acertam tudo e ela erra quase 

tudo. Mas como é muito trabalhadora, claro... não há 

problema.‟ (EPA3,2) 

-„eu acho que interessa eles lerem o maior número de textos 

possível e habituarem-se a olhar para eles e entenderem-

nos. Isso... isso é mais importante do que... do que as 

teorias sobre... e as os livrinhos, que há alguns... Então 

aqueles mais fracos às vezes vão aí a correr à procura dos 

resumos das obras e daqueles livrinhos de apoio... que não 

é isso que os põe a a entender textos!‟ (EPA3,4) 

-„o D. que teve uma subida muito grande do primeiro para 

o segundo período, porque é de facto muito boa cabeça e o 

miúdo ainda não se tinha encontrado muito bem ou comigo 

ou com a matéria ou qualquer coisa. E subiu assim do 13 

para o 16. E com muita segurança, mas, oralmente... não 

passando a contribuir para a formação dos 

alunos. Trata-se, então, de uma AF? Em aula, 

o percurso foi orientado pela prof. Houve 

muito poucas perguntas por parte dos alunos. 

Houve pouco feedback por parte da prof que, 

explicitamente, se limitou a dizer “correcto” 

ou “incorrecto”, dando ela a resposta certa ou 

aceitando alguma de outro aluno. Uma vez a 

prof perguntou: “Percebem bem a ideia?” 

Não houve questões; tinham percebido e 

relacionado com a informação já obtida. 

Outra vez leu a palavra ratificar. “Sabem o 

que é? Não é rectificar!” Um aluno deu uma 

resposta incorrecta e a prof avançou com um 

ou dois sinónimos. O mesmo aconteceu com 

a palavra devir. (OAA1). 

Mais uma vez, objectivamente, a aula 

nada teve de AS ou teve-o apenas no 

momento em que se sentiu pressionada pelo 

tempo para prosseguir na matéria. Porém, de 

acordo com a teoria, para uma AF a prof 

deveria ter falado com o Tiago de modo a 

definirem um plano, uma estratégia, a 

fazerem algo para resolver o problema 

encontrado (estrutural, acho eu). O diálogo 

ocorreu do seguinte modo: 

Prof.: - Perceberam? De certeza? 

Então, diz lá, Tiago, o que é que ficou na tua 

cabeça. 

Silêncio absoluto. 

Prof.: - Que castigo é que eu vou dar 

ao vosso colega? 

N.:- Faz um texto expositivo-

argumentativo sobre a temática. Em 300 

palavras! 

Algum silêncio. 

Prof.: - Vamos ler um texto da p.21 

que podíamos ter lido no início... 

O texto é sobre a teoria que foi 

trabalhada na aula. A prof pede ao Tiago que 

leia o texto em voz alta; o texto é-lhe 

desconhecido, claro. O Tiago lê mal 

(depressa, aos soluços, com paragens 

estranhas sem sentido) e não percebe o que lê 
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intervem.‟ (EPA3,6) 

-„ Ent. - E o que é isso das avaliações? Quando está a falar 

“a partir das avaliações” está a querer dizer o quê? A partir 

da nota? 

Adão - A partir da nota e dos comentários que os 

professores fazem. 

E - São importantes os comentários? 

Adão - Penso que sim, penso que os comentários... Além 

da nota, os comentários ainda são mais importantes porque 

indicam o que é que nós errámos, que aspectos temos a 

melhorar... e acho que isso é muito importante. 

E - E os professores têm feito isso ao longo dos anos, é? 

Adão - Ao longo da minha carreira escolar, sim.‟ Anabela - 

Eles fazem questão de nos corrigir, não é? Até porque nós a 

seguir aos testes, mesmo nas próprias folhas, temos um 

espaço em que pede as observações do próprio professor e 

ali aponta os nossos erros, as nossas faltas e até onde nos 

podemos corrigir mas não só isso mas também aquilo que 

fizemos bem. (EAdão,15) 

- Ent. - „distinguem actividades que contam para nota de 

actividades que não contam para nota ou não? Ou para 

vocês é igual? 

Adão - Para ser sincero eu distingo um bocado.(...) 

enquanto que eu nos testes estou empenhado e em 

avaliações escritas estou empenhado em dar o meu melhor, 

para escrever de forma correcta… Se calhar na aula eu 

estou mais preocupado em por lá os conteúdos do que 

propriamente na forma em estar a escrever tudo o que eu 

sei (...) naquela altura eu estou mais interessado em saber 

se os conteúdos estão certos do que em estar a florear os 

conteúdos, porque isso é uma coisa que eu acho que 

consigo fazer, e então eu empenho-me mais na... nas 

avaliações… em fazer tudo… mais completo… do que 

propriamente nas aulas em que, conta também para a 

avaliação, mas conta mais o… pronto, como é que eu hei-

de explicar? Conta se eu sei as coisas ou não e não a forma 

(…) para me certificar que sei os conteúdos que é para 

depois, a partir do momento em que sei que tenho os 

conteúdos bem, depois eu próprio noutra ocasião, consigo 

explicitá-lo de forma mais correcta. (...) mas se calhar 

também a razão pela qual eu faço distinção é que eu sou um 

bocado preguiçoso. 

E - Que relação é essa entre a preguiça e a distinção? 

Adão - Porque eu sou preguiçoso, mas eu sei que eu 

nem se atreve a explicar o que quer que seja. 

O exercício acabou por ser 

produtivo/repetitivo para outros alunos. A 

aula acabou e não se falou mais no assunto. 

Aliás, a prof comentou comigo que ele estava 

deslocado na turma; crê que é o único que 

não acompanha os colegas. (OAA3) 
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quando preciso tenho que me empenhar, então nesses 

momentos a preguiça não… 

E - E o “ser preciso” é para a nota? 

Adão - É assim: para nota eu sei que tenho que me 

empenhar, para o resto também me empenho, mas se calhar 

um bocado mais relaxado, posso não passar tudo o que está 

no quadro e coisas do género…‟ (EAdão,17-19) 

-„E - A Anabela, concebia a avaliação sem testes? 

Anabela - Hum… é assim, eu não concebia. Nós tivemos 

uma vez um “stor” que disse que talvez fosse o mais ideal, 

mas há que ter em conta que a sua disciplina era Filosofia; 

uma disciplina em que no fundo nós demonstrávamos 

aquilo que sabíamos, também pelos trabalhos, também pela 

maneira de escrever, mas muito pela nossa intervenção em 

aula. Por exemplo, eu não imagino Matemática sem os 

testes, porque acho que é um elemento em que nós, através 

da escrita, conseguimos provar aquilo que sabemos, 

Português então é outra… Eu não imagino Português sem 

testes porque é… sim, tudo bem, as nossas intervenções em 

aula contam muito, tudo bem, a nossa forma oral, a nossa 

maneira de comunicar, acho que tudo isso é muito 

importante, o uso correcto das palavras, mas a nossa 

maneira de escrever é também muito importante porque 

nós, por exemplo, podemos conseguir construir bem frases, 

mas, por exemplo, na parte escrita, podemos não saber 

escrevê-las bem, prende-se também com erros de gramática 

e tudo isso que eu penso ser importante para a disciplina de 

Português. 

E - Mas a escrita não passa exclusivamente pelos testes, 

não é? Pode ser também por trabalhos ou por outros textos, 

não é?... Mas mesmo assim acha que é importante… 

Anabela - Eu penso que sim… por trabalhos, porque os 

trabalhos no fundo não são só aquele momento de escrita, 

também é a conciliação de outras situações as próprias 

imagens… (...) aqueles trabalhos ou mesmo textos que 

podemos entregar, não porque o professor pediu mas 

porque queremos ser nós a fazer, acho que também tudo 

isso é muito importante porque mostra o nosso interesse 

pela disciplina, mostra que nós gostamos da disciplina e 

que no fundo, vá lá, somos bons… naquela disciplina. 

(EAnabela,22)  

-„eu acho que é assim, os testes poderiam ser suprimidos 

em certas ocasiões mas desde que se conseguisse 

compensar depois a avaliação do aluno, ou seja, por 
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exemplo, quando a Anabela estava a dizer que não 

conceberia Português sem testes... Eu acho que, se calhar, 

se poderia fazer o seguinte: podíamos fazer trabalhos para 

compensar os testes (...) Onde os realizaríamos não ia ser 

em casa, mas na aula, na presente aula... fazer os trabalhos 

e entregar. Se calhar em casa poderia haver… poderíamos 

ter as ajudas e se calhar passar mais um bocadinho e depois 

perguntar “Então como é que tu fizeste? Deixa-me 

comparar”. E ali na aula, não diria que era como se fosse 

um teste, mas era dentro duma sala de aula, onde 

estávamos, cada um no seu papel, e tínhamos trabalho para 

fazer e entregávamos. Era diferente. Se calhar não dava… 

se calhar aquele stress do “Vamos ter um teste” (…) Para 

mim seria menos stressante, é a minha opinião. Eu prefiro 

ir para uma aula, sabendo que, se calhar, vou ter que me 

empenhar mais, fazer um trabalho para entregar do que… 

(...) porque eu tive uma professora de Português nesta 

escola, a professora C. C., que não fazíamos testes. Ela 

numa aula lembrava-se e dizia: “tirem uma folha”. Ora 

fazíamos exercícios de gramática, ora resumos, ora… outra 

coisa qualquer e aquilo eram os nossos elementos de 

avaliação. E aquilo corria muito bem, porque nós tínhamos 

que ter sempre a matéria estudada, não havia aquele (...) 

desleixo de ir deixando andar “quando chegar ao teste eu 

estudo”, porque nunca sabíamos quando é que poderia 

haver aquela ficha, que depois contava para elementos de 

avaliação. E aquilo corria muito bem porque era saber que 

podíamos chegar a casa e em 5 minutos podíamos rever a 

matéria que estivemos a dar. Eu acho que, se calhar, corria 

bem… (...) Foi no básico. 

E - E funcionaria também no secundário? 

Anita - Eu acho que sim, até se calhar funcionaria um 

bocadinho melhor porque a consciência dos alunos já é 

diferente, ou seja, não podemos deixar passar a matéria 

porque... como é tanta matéria, temos que a ter sempre em 

dia para conseguirmos fazer alguma coisa porque senão, 

vai haver um acumular excessivo e uma pessoa não 

consegue... não se consegue orientar. (EAnita,22-24) 

-„ nunca tive avaliação sem testes, por isso também não sei 

se correria bem ou não, mas eu acho que os testes são bons 

porque obriga uma pessoa a estudar. Eu acho que se não 

tivesse testes se calhar era um bocado mais difícil, porque, 

mesmo a Matemática, nós temos... quase todas as semanas, 

temos uma ficha à sexta-feira que, pronto, vai valendo... 25 



 51 

pontos, depois soma-se tudo e vai dar aos 200… E eu até 

posso saber imenso nessa ficha... mas eu não... pronto, 

desleixo-me um bocado... “Ah é fixe e tal”... E quando eu 

olho para os testes não, quando é para os testes eu estudo, 

para estar preparado… Portanto, não conseguiria imaginar 

uma avaliação sem testes.‟ (EAdão,25)  

9. Sobre a AF -„Eu, essa avaliação formativa... aaa... não não não faço, 

não tenho feito testes, mas vou utilizando os trabalhos de 

casa e os questionários...‟ (EPA2,13) 

-„ como é que nós aprendemos? Eu penso que é aquilo que 

o Adão disse: parte também de uma comparação que nós 

fazemos, por exemplo, temos vários exemplos no livro, e 

muitas vezes podemos ir lá e ver “bem, isto faz-se desta 

maneira” é suposto eu fazer desta maneira para que isto 

esteja correcto. Mas claro que parte tudo de uma 

aprendizagem gradual.‟ (EAnabela,15) 

- O diálogo com o J. (bom aluno) não 

foi formativo: “O que percebeste?”, “Não 

percebi.”, “Mas alguma coisa percebeste.” O 

J. falou de um ou outro aspecto muito 

superficialmente e a prof passou a interagir 

com a turma. Não tentou perceber a 

dificuldade do aluno nem as suas causas, 

apenas a ignorou. Analisando os poemas com 

o grupo turma e perante interpretações de 

algumas expressões ou perguntas para 

satisfazer a curiosidade do P. e do N., a prof 

tem algumas reacções como “Já lá vamos”. 

Depois, normalmente, acaba por não lhes 

responder, pelo menos de forma explícita. 

Outra situação: “Então, oh meninos, estão a 

perceber como os heróis aparecem na 

Mensagem?... Têm uma primeira pergunta na 

pág.165. Se ela aparecesse, G., o que é que tu 

respondias?” [Silêncio] “O que é que aí não 

percebes?”, “Não sei, stora”, “A pergunta é... 

[a prof relê], que é como quem diz... [e 

interpreta]”. Uma aluna explica o que é D. 

Sebastião histórico. A prof também explica. 

“Percebeste, G.?”, “Acho que sim”, “Mas 

achas ou percebeste mesmo?”, “Acho que 

sim”, “Às vezes os alunos dão respostas nos 

testes que me fazem um nervoso especial”. E 

ficou por aqui. (OAA7) 

- AF falhada – Ao corrigir o TPC, a 

prof pediu uma resposta ao G.. Segundo ele, 

foi a única que não fez. Então a prof dá a 

resposta e pergunta “‟tá percebido, G.?” 

(OAA11) 

- Perante um exercício, o G. não 

percebe. A prof vai dizendo que é fácil e dá-

lhe tempo, mas o P. chateia-se e responde. 

Depois justifica-se: “Eu contei. Dei-lhe um 

minuto!”. (OAA29) 

- (?) A escola obriga todos os profs a 

preencherem trimestralmente 2 relatórios de 

sucesso/insucesso da sua disciplina na turma. 

Num identificam o perfil da turma, as 

dificuldades dos alunos com negativa, as 

estratégias de recuperação e a análise das 

planificações face aos resultados escolares; 

no outro discriminam, por unidade, o n.º de 

aulas dadas pelo prof da turma e por prof 

substituto, as datas da entrega dos testes, da 

aula de auto-avaliação, o n.º dos alunos que 

faltaram a esta última, a data de entrega de 

todos os elementos de avaliação, o n.º de 

aulas ocupadas com outras actividades 

escolares, a fundamentação do não 

cumprimento da planificação. Este doc deve 

ser entregue no CE, com 2 cópias para o DT 

(AAD5) 
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10. Sobre a AS -„ no teste teve 16,5, que é nitidamente uma nota inferior 

àquilo que, ouvindo-a... nós achamos que. Havia um 

resumo e ela não respeitou o número de palavras, portanto, 

ela foi penalizada porque ela excedeu, excedeu 

grandemente o número de palavras e, mas ela... é muito 

engraçada, ela manifestava-se... “Que horror! Que nota que 

eu tive! E como é que eu fui fazer uma coisa destas?”. E eu 

disse: “Pois é, menina, tens que aprender que não pode ser. 

Tu tens um... Se há uma pergunta que implica um limite de 

palavras... sabes... está lá escrito... Eu disse-vos aqui várias 

vezes...” e chamei-lhes a atenção e disse no dia do teste 

“Atenção, isto aqui é rigoroso...” e aí também é muito 

rigorosa a avaliação da expressão escrita (...) não podem 

exceder porque serão penalizados. E a D. foi penalizada. 

E... e... foi bastante. Por isso ela disse “Já aprendi, já 

aprendi. Nunca mais.” (...) Outros, por exemplo, tiveram 

uma nota um bocadinho inferior ao que poderiam ter 

porque... (...) esta outra miúda teve aqui uma nota... mais 

baixa porque tinha a parte da interpretação muito bem feita, 

com muito... feita com muito cuidado que até... tão 

completa que nem valeria a pena ser tão completa e depois 

ficou sem tempo para a composição. Ora a composição 

implicava primeiro pensar, estruturar, organizar o texto 

mentalmente. 

-„em situação de teste, temos de dar o “tudo por tudo” isto 

é… porque nós sabemos, o teste é aquele argumento que 

tem um maior peso na nossa nota logo é ali que nós vamos 

empenhar-nos a 100%. Nos trabalhos, por exemplo, noutros 

meios de avaliação, é assim... Claro que tentamos dar o 

nosso melhor, mas não é tanto como nós damos num teste‟ 

(EAnabela,19) 

- Todo o espaço de correcção do teste foi 

muito sumativo, em especial nas referências 

que fez a formas de resposta. (OAA25) 

- As pautas revelam que nesta turma os 

alunos não têm negativas e têm classificações 

elevadas (AAD8) 

    

11. Auto-avaliação -„ Que isto é a auto-avaliação deles‟ (EPA2,8) 

-„ ele próprio reconheceu que é muito interventivo, mas 

irregular na qualidade das intervenções.‟ (EPA2,9) 

-„ mas também por isso é que nós fazemos auto-avaliação e 

eu não encontrei... quer dizer, eu não tenho aqui nenhum 

aluno que tenha dito que... que tenha falado de uma nota 

superior àquela que eu dei‟ (EPA2,12) 

-„ cá na escola não é um hábito, é uma obrigatoriedade. 

Aqui não passa... sempre fiz, mas na nossa escola, neste 

momento, até nas ordens de serviço está, é considerado 

absolutamente obrigatório e que fique registado em 

- Quase sem me dar conta, a prof distribuíu a 

ficha de auto-avaliação que só recolheu no 

final da aula; não falaram sobre ela – estará 

banalizada? (OAA29) 

- preenchimento da ficha de auto-avaliação. 

(AF11/6) 
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sumário, etc., mas eu sempre fiz. 

E – No final de cada período!? 

A – No final de cada período. 

E – Apenas. Ou há outras situações...? 

A – Não. É no final de cada período. Esta avaliação é em 

função da nota que eles vão ter.‟ (...) Eles têm uma ficha 

(...) Na nossa disciplina é igual para o básico e para o 

secundário. (...) Passa também por uma reflexão deles sobre 

o trabalho que desenvolveram (...) se ficaram ou não 

satisfeitos com a nota dos testes, porquê, se não ficaram 

porquê, o que é que tencionam fazer para melhorar, que 

nota é que acham que merecem, se trabalharam tudo quanto 

deviam... por aí fora. Portanto, obriga-os a pensar um 

bocadinho no trabalho que fizeram e a ver que não é só a 

nota do teste que... é importante para a avaliação final. 

E – Acha que esta ficha de auto-avaliação ou com outros 

instrumentos ou outras formas de actuar... os alunos tomam 

decisões no seu percurso de aprendizagem? 

A – 32M40S – Não sei... não... quer dizer, não sei avaliar 

assim a importância que isso tem para eles. Mas é possível 

que, nalguns casos, sobretudo naqueles alunos que não 

desenvolvem como deviam as capacidades que têm... que 

aquele momento de auto-avaliação sirva para pensarem um 

bocadinho que, de facto, se tivessem outras atitudes os 

resultados seriam bem melhores. Eles reconhecem. Eles 

sabem muito bem. Eu acho que os alunos são muitíssimo 

justos a avaliar-se.‟ (EPA2,16-17) 

-„ Além de serem os outros a avaliar-nos, sermos nós a 

avaliar-nos a nós próprios. Acho que todos nós devemos ter 

consciência de até onde nós conseguimos ir, se 

conseguimos alcançar os objectivos e se conseguimos ir 

mais além daquilo a que fomos propostos. Acho que toda 

essa auto-avaliação, ao longo da nossa vida, tanto como 

pessoas, tanto no nosso trabalho, é muito, muito 

importante...‟ (EAnabela,31) 

-„ Eu acho que a auto-avaliação é muito importante, porque 

nós mostramos o nosso ponto de vista de professores e, por 

exemplo, o ano passado, houve uma disciplina que certos 

alunos não fizeram auto-avaliação porque não estavam cá, 

não tiveram oportunidade e quando, estávamos no 

Entroncamento, e quando chegámos já tinha sido a auto-

avaliação dessa disciplina e já tinha sido a reunião onde 

tinham sido dadas as notas… Por acaso, no meu caso não 

me afectou a nota, mas uma amiga minha... eu penso que se 
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ela tivesse feito a auto-avaliação, se calhar tinha tido uma 

nota melhor, porque seria capaz de mostrar o seu ponto de 

vista que até merecia aquela nota, mas assim… (...)Eu 

penso que deveria haver mais do que uma auto-avaliação 

no período, porque uma pessoa no fim se calhar até começa 

a pensar numa forma de querer a nota ou coisa do género, 

mas se uma pessoa fizesse várias auto-avaliações dava para 

comparar o seu desenvolvimento, o que é que achava 

naquela altura e ao longo do período, enquanto que assim 

no fim, uma pessoa se calhar até já nem se lembra bem do 

início, de como é que era, já pode não ter bem aquela ideia 

se melhorou muito, se melhorou pouco, se piorou. E acho 

que se fizessem várias auto-avaliações era mais fácil para 

depois comparar e fazer uma autoavaliação final‟  

E – Significa que o Adão não costuma fazer isso sozinho, 

em casa, ou com algum colega, sem ser assim formalmente, 

em sala de aula? 

Adão - Às vezes penso, mas não, não dou muita 

importância a isso…‟ (EAdão,31,32) 

-„claro que nós estamos habituados a que a auto-avaliação 

seja feita no final do período, mas é assim: (...) eu penso 

que a auto-avaliação parte também de nós próprios, nós 

avaliamo-nos a nós próprios. (...) E acho que a nosso auto-

avaliação no final, tudo bem, é muito importante, porque 

vai ter um peso perante a opinião do próprio professor e 

também sobre o nosso trabalho. Mas acho que, para nós, 

como pessoas, é muito, muito importante estarmos sempre 

a auto-avaliar-nos…‟ (EAnabela,32) 

-„sou da opinião de que a auto-avaliação não se deveria 

resumir só à última aula praticamente da disciplina, porque 

acho que é um momento em que a euforia das notas, se 

calhar, não deixa ver tão claramente e tão translucidamente 

aquilo que se calhar foi feito, porque se calhar num 

momento eu podia estar a trabalhar pior, noutro se calhar 

desenvolvi-me melhor ou então ao contrário. Portanto, acho 

que deveria haver um momento, pelo menos um, em 

metade das aulas ou… Aliás, numa aula em que fosse ali a 

divisória entre aquilo que foi feito e aquilo que se vai fazer, 

exactamente para marcar ali um... um ponto onde há ali 

uma autoavaliação das pessoas. Por mais que seja “chato” 

entre aspas, ter que estar a fazer cruzinhas a dizer que eu 

sou assim e que eu sou assado, acho que se calhar iria 

facilitar muito mais se depois na última aula, na aula da 

nota, daquilo que nós vamos fazer auto-avaliação e hetero-
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avaliação... se calhar iria ser muito mais simples…‟ 

(EAnita,33) 

12. Hetero-avaliação -„ Ela às vezes até não dá respostas correctas ou atrapalha-

se um bocadinho, mas ela nunca desiste e ele disse isso 

“esforça-se muito e tenta sempre responder”. E é verdade.‟ 

(EPA2,9) 

  

    

13. Autonomia -E - Tenta implicar os alunos para que eles possam tomar 

decisões também naquilo que devem fazer para poderem 

aprender mais? 

A – Sim, tento, tento (...) tento porque eu acho que a 

postura... a aprendizagem... e a evolução dos alunos tem 

tem de partir deles a vontade de e a necessidade de e o 

desejo de.‟ (EPA2,17-18) 

  

    

14. Cultura de sala de aula    

14.1. Auto-confiança do 

professor  

   

14.2. Ambiente de sala de aula    

14.3. Focalização na 

classificação 

 -Em tom de desabafo conclusivo, a prof disse 

“Às vezes os alunos dão respostas nos testes 

que me fazem um nervoso especial”. (OAA7) 

- Provocados pela prof, falam dos testes que 

começaram a ser corrigidos. Disse a prof: 

“Tão simpáticos que nem perguntam pelos 

testes”, “Stora, os testes? Já corrigiu?”, “O 

que é que passou pela cabeça da A. que não 

justificou as respostas falsas? Aconteceu com 

mais duas ou três pessoas. Ainda para mais é 

injusto porque foram os primeiros a fazer e 

vão ser os últimos a receber”. (OAA9) 

 

14.4. Focalização na melhoria    

14.5 Dificuldades./Obstáculos 

ao trabalho em sala de aula 

-„Não houve dificuldade em nenhuma das unidades? 

A- Não, não! (EPA3,2) 

-„há uma questão em que eu não consigo que eles de facto 

adquiram aquilo definitivamente, que são as questões de 

gramática, aquelas básicas. Bom, é uma guerra! Embora 

tenham melhorado, mas continuam-me a dar... mesmo 

aqueles melhores, dizer que o não sei quê, que o tinha 

tomado ou que o tinha feito, que aquilo é sujeito, que eu 

fico doida! Porque não, não entendo, porque acho que é 

muito mais fácil do que o resto. Mas enfim. Vem detrás... 

Vem detrás a antipatia.‟ (EPA3,2-3) 
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C. Influências / Pressões 

sumativas 

   

1. Identificação    

1. 1. Profs sentem infl/pressão - E- „os exames pressionam o desempenho do professor? 

A – Questionam um bocadinho, quer dizer, pressionam-

no... claro. Se eu estiver no 11.º e não der, como eles o ano 

passado não deram por variados motivos, uma unidade, é 

uma coisa, se eu estiver no 12.º é outra muito diferente. (...) 

Aliás, nós... ninguém fica doente quando temos 12.º, 

dizemos nós a brincar. Salvo seja. Mas é verdade. Imagine 

que um professor adoece ou acontece um problema ou se 

atrasou e não dá um um dos heterónimos de Fernando 

Pessoa e é justamente um texto desses que sai no exame. 

Quer dizer, é... é de facto muito diferente de ser um ano 

intermédio. 

E – ...esses efeitos podem ser positivos...?  

A – São. São. Eu não considero como negativos. De facto, 

não cosidero! E, pronto! Isto também é da idade (EPA2,27) 

-„ no caso da minha disciplina não sinto nenhuma pressão 

em especial. Admito que numa Matemática ou assim que os 

pais estejam, sintam mais... (...) problemas. (EPA2,29) 

-E- se não houvesse exame que reagiria de modo diferente? 

Faria outras actividades? Seria diferente enquanto 

professora? 

A – 58M32S – É provável que fizesse outras actividades, 

mas não seria muito diferente enquanto professora. 

(EPA2,29) 

  

1.1.1.de tempo para cumprir o 

programa 

-„ também a competência de expressão oral, na verdade eu 

não fiz nenhum teste específico porque nós não temos 

tempo. Isso implicaria ouvir, não é? cada um dos alunos, 

não é? traçando primeiro determinados objectivos... pô-los 

a apresentar um trabalho de acordo com certos... enfim, é 

quase impossível!‟ (EPA2,11) 

-„Se eu estiver no 11.º e não der, como eles o ano passado 

não deram por variados motivos, uma unidade, é uma coisa, 

se eu estiver no 12.º é outra muito diferente.‟ (EPA2,27) 

-„ eu lembro-me que havia um colega que dizia “Ah, mas 

eu dou isso num instante”. Mas era aquela história da 

teoria... Pois mas isso... até numa aula a pessoa fala de uma 

obra. Agora, eu acho que interessa eles lerem o maior 

número de textos possível e habituarem-se a olhar para eles 

e entenderem-nos.‟ (EPA3,4) 

- alguma coisa menos boa – „o facto de termos que estar a 

Há algumas observações por parte da 

professora que, logo no início, chama a 

atenção para o comprimento do sumário, que 

tem de ser cumprido no dia de hoje – 

atrasaram-se porque tiveram de iniciar o ano 

lectivo por Cesário Verde (matéria do final de 

11.º ano), por problemas relacionados com a 

doença da professora de então; acabou por 

falecer. Ao longo da aula há outras 

referências a esta preocupação, como “nós 

não temos tempo nem isto faz parte do 

programa, também não é o mais importante”; 

“Há um vídeo, mas nós não vamos vê-lo 

agora porque temos de avançar, damos antes 

dos heterónimos”. (OAA1) 

Há algumas observações por parte da 
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correr com o programa por causa do exame... (...)  nós 

temos que estudar o mínimo indispensável de cada uma 

[obra] em cada tempo, (...) e se calhar coisas que poderiam 

ficar melhor estudadas têm que ser dadas um bocadinho 

mais a correr porque vamos ter exame, (...) a professora 

está sempre com... esse problema porque não temos tempo, 

às vezes até mesmo por causa das piadas que se mandam 

nas aulas acho que a professora se calhar reprimia-as um 

bocado mais não por… por serem inoportunas, mas… se 

calhar por causa… Aliás, mesmo por causa da falta de 

tempo porque temos os exames e temos que ir bem 

preparados e a professora sente uma grande 

responsabilidade da parte dela em preparar-nos… (...) a 

professora tem que dar… tem que dar o programa porque 

depois sente ela a responsabilidade de nos estar a preparar a 

nós para fazer um exame que se calhar nos pode contar 

como prova de ingresso…‟ (EAnita,7,8) 

– „se calhar não podemos aprofundar tanto os assuntos de 

que gostamos mais e que nos cativam mais e que ficamos 

interessados quando estudamos, mas não temos tempo para 

aprofundar mais essa a matéria porque temos que passar 

para continuar a dar o programa até ao dia do exame. Eu 

acho que... sinceramente, acho que se calhar se deveria 

retirar uma obra para se poder aprofundar mais as outras…‟ 

(EAdão,8) 

professora nos dois sentidos: a) porque não 

há tempo - “E agora como temos o tempo 

limitado, vamos dar o 1.º tema”; b) porque 

têm tempo - “Vamos com calma, temos 

tempo suficiente”, “Só um bocadinho. Com 

calma.”. Também, por duas vezes, a 

propósito do que dizia, fez pequenas 

divagações com situações de antigos alunos 

seus. (OAA3) 

Continuam as pressões de tempo: 

“Não temos muito tempo para dar a matéria”; 

(OAA7) 

- “Eu olho para o relógio e fico aflita 

com o tempo. Temos que ir avançando” e por 

isso, por vezes é a prof que lê os poemas. 

(OAA9) 

- “Vamos ler mais rapidamente porque 

não temos muito tempo”. (OAA11) 

- A prof manifesta sentir mais a 

pressão do tempo para cumprir a planificação 

quando é mais interrompida pelos alunos, 

quando eles estão mais faladores – recorre a 

esse pretexto como autoridade para a 

concentração no trabalho. (OAA13) 

- Pressão de tempo – Referência 

apenas no início da aula quando mandou os 

dois alunos calarem-se, repetidas vezes. A 

prof deu sinais de enfado pela situação 

(OAA17) 

- “Antes da hora acabar, nós temos de 

avançar” (OAA23) 

1.1.2.de desconheci/ da 

estrutura de exame 

   

1.1.3.de testes da disciplina já 

marcados 

   

1.1.4.de testes de outras 

disciplinas 

 - Pressão de outras disciplinas – A 

propósito do TPC, uma aluna pergunta: 

“Pode ser para fazer nas férias?”, “Não tenho 

coragem de vos obrigar a fazer agora porque 

sei que têm muitos testes... e eu também 

tenho muito trabalho. Se alguém quiser ou 

sentir que quer melhorar a nota pode fazê-lo e 

conta para este período, senão conta para o 

próximo” (OAA13) 
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1.1.5.do exame (teste) enquanto 

currículo 

-„ se calhar não fizesse tanta diferença ou tanta importância 

que depois… na vida futura porque se calhar os exames 

depois… nem reflectem metade do que aquilo que nós 

demos.‟ (EAnita,8) 

- A prof introduziu a análise gramatical no 

estudo dos poemas como resposta a pressão 

da AS: “Eu fiquei farta de ver asneiras nos 

testes...” e explorou a frase de modo a 

identificarem o sujeito, o complemento... 

Perante uma resposta genericamente correcta 

indigna-se por não compreender porque 

respondem bem em aula e mal em teste. 

Acaba por afirmar que o que quer é que os 

alunos pensem quando estão no teste a 

resolver questões de gramática. (OAA9) 

 

1.1.6.do manual enquanto 

currículo 

   

1.1.7.de indefinição da tutela 

(TLEBS...) 

-„Enfim... nós passámos aí grandes tormentos.‟ (EPA2,23) 

-„ quando nós fizemos a planificação... não foi só Frei Luís 

de Sousa, nós tínhamos lá referência a outros autores do 

programa e perdemos (entre aspas) tempo com Cesário 

Verde porque tínhamos a indicação de que saía a matéria 

toda, dos três anos, para exame. E só posteriormente é que 

veio a indicação de que era só a de 12.º. Por isso, nós 

tínhamos introduzido, não era só Frei Luís de Sousa era 

mais... era mais qualquer coisa. Dos programas anteriores. 

Ah, Camões. Referência à lírica. E isso depois 

abandonámos e ainda bem porque não cabe. Não cabe nas 

aulas, acho eu.‟ (EPA3,4) 

-„não sabemos aquilo que vai sair, porque há uma constante 

reforma nas nomenclaturas de… (risos) de adjectivos e de 

complementos e… acho que isso… dificulta um bocadinho 

se calhar a compreensão total e integral das obras‟ 

(EAnita,7) 

-„ temos que reaprender mesmo… (...) do 1º a 4º ano 

começamos a aprender umas coisas, do 5º ao 6º continuam 

a ser as mesmas coisas, do 7º ao 11º ano continuam o 

mesmo, no 12º dizem-nos que é completamente diferente! 

Temos que… passar por um processo de adaptação… 

(EAnita,9) 

- „Depois dizem-nos que está suspenso e que não está 

suspenso e ninguém sabe... eu… eu não sei…‟ (EAdão,9) 

  

1.1.8.de pais para cumprimento 

do programa 

   

1.1.9.de pais para obtenção de 

notas 

   

1.1.10.de alunos para cumpri/ 

do programa 
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1.1.11.de alunos para obtenção 

de notas 

   

1.1.12.de chefias para cumpri/ 

do programa 

   

1.1.13.de chefias para obtenção 

de notas 

   

1.1.14.da prof para cumpri/ do 

programa 

 A gramática é sentida como algo negativo: 

“Agora, deixem-me cometer outro crime...” e 

a prof faz perguntas de gramática. (OAA9) 

 

1.1.15.da prof para obtenção de 

notas 

   

1.1.16.Estrutura das provas -„ E – Então, acha que é vantajoso não haver provas-

modelo? 

A – Não, não acho! Não se faz! Acho que não se faz. 

E – Está bem. ...apesar de os resultados terem sido bons? 

A – 44M45S – Foram, mas foram, mas repare, nós 

andámos às cegas. Eles limitaram-se a mandar do 

Ministério aaa... diferentes tipos de questões, mas nós 

chegámos ao exame sem saber, por exemplo, quanto valeria 

uma composição... ou que tipo de composição... ou ou 

como é que apareceria a gramática... não não sabíamos que 

peso tinha.‟ (EPA2,22) 

  

1.1.17.Correcção das provas -„ E – ...segue os critérios de correcção dos exames? 

Provavelmente...? Para corrigir os testes. Ou não? 

A – 11M21S – Aaa... provavelmente... Sim. Não com tanto 

rigor, não com aquele rigor... sobretudo no... naqueles 

descontos dos erros, nomeadamente no que diz respeito à 

pontuação e à acentuação. Custa-me um bocadinho. Custa-

me um bocadinho. Não faço... enfim, com tanto tanto rigor. 

Mas em princípio, sim. E é justamente aí, no desconto pelas 

falhas da expressão escrita que alguns destes miúdos ficam 

com notas um bocadinho inferiores à ideia que nós temos 

deles oralmente. (...)Mas em princípio são esses os critérios 

os critérios que eu sigo.‟ (EPA2,6-7) 

  

1.1.18.Extensão do programa -„ temos um programa que acaba por ser excessivo! Porque 

tem muitos textos literários que nós não não podemos 

deixar de analisar e eles são muito complexos e muito 

difíceis num 12.º. não nos sobra muito tempo para... e 

temos muitas questões de funcionamento da língua e 

algumas que eles não dominam e outras que são novas e... é 

complicado.‟ (EPA2,11) 

-E- cumpriu escrupulosamente as planificações anuais...  

A – Ah, eu cumpro! 

E – É sempre assim?  
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A –Sempre (...) Faz-me muita confusão quando as pessoas 

dizem... chegam ao fim do ano “Ai, eu não tive tempo”. 

Mas é que não pode ser porque... realmente nós temos o 

número de aulas previsto e o o que pode acontecer é ainda 

termos menos ou visitas de estudo ou a pessoa adoecer, de 

facto, e então em anos que têm exame e em que a pessoa 

tem a obrigação de... eu cumpro.‟ (EPA3,3). 

-„Tem que se adaptar ao tempo‟ (EPA3,3) 

1.1.19.Trab. burocrático da esc. -„ o ideal fazer isto [rescrita de textos] com todos, mas é 

que é uma coisa que é humanamente impossível com o 

trabalho que nós temos e as horas e horas... agora cada vez 

mais de burocracias infernais, não...‟ (EPA2,15) 

  

1.1.20. Dia do exame -E- O dia de exame aproxima-se, sente-se nervosa? 

Pressionada?...  

A – Não. 

E – Não está preocupada com os exames de Português dos 

alunos?  

A – Não, eu não estou preocupada, eu estou preocupada é 

com alguns que eu sei à partida que vão ficar muito 

ansiosos e muito nervosos. Isso preocupa-me sempre. Mas 

quando os alunos são assim, até nos testes são assim. O que 

é que se pode fazer? Ah, eu tenho que dizer que... e aliás, 

eu tenho-lhes mostrado... E neste último teste eles fizeram 

o segundo grupo do exame do ano passado. Aquele da 

escolha múltipla. E então muito bem.‟ (EPA3,7) 

-„ Até há aqueles, mesmo que achem que é a alínea A hão-

de arranjar maneira de riscar e de pôr outro disparate 

porque ou acham que é muito fácil ou acham que é muito 

óbvio, mas “Eu vi lá, mas... e não sei quê contraste.” E eu 

disse “E então, filho?”, “Eu achei que era tão óbvio!”, “Ah, 

pois.” Mas isso é natural.‟ (EPA3,8) 

  

1.1.21. Cumprimento do 

programa 

   

1.2.   Alunos sentem infl/press.    

1.2.1.para entrarem na Fac. -„ os alunos também sentem pressão pelo facto de terem 

exames? 

A – Ah sentem. Sentem, claro. (...) os que vão 

predominantemente para a área de saúde sentem uma 

pressão enorme. Só podem. Eles sabem que querem ir para 

cursos em que as notas de entrada são 18‟s e 17‟s e por aí 

fora... eles sentem, de facto, essa pressão. (…) Por 

exemplo, na outra turma que eu tenho, que é do 3.º 

agrupamento, de certeza que os alunos não sentem nem 

metade da pressão que sentem nesta. Os outros entram com 
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notas de 13, 14; estes, os do 1.º agrupamento, precisam de 

18‟s, não é? é óbvio que estes meninos à partida... se 

querem mesmo... e estes até sabem o que querem... tudo! 

Eles até sabem os cursos e (...) as especialidades (EPA2,27-

28) 

1.2.2. stress pelo teste/exame -„ E - [o teste] causa muito stress? 

Anita - A mim causa. Eu sou muito nervosa, eu para testes 

eu fico mesmo… muito, muito mal. Fico mesmo muito 

nervosa…‟ (EAnita, 23) 

-„ E - E o Adão também fica “stressado” com os testes? 

Não..? 

Adão - Fico um bocado “stressado”. Não fico muito 

“stressado”, mas, pronto, fico naquela “vou ter teste...” fico 

um bocado... A minha consciência obriga-me a estudar 

para...‟ (EAdão,24) 

- E – Qual é a vossa expectativa em relação ao exame? 

Anita -  „Estou nervosa‟. (risos) 

Adão – „Eu pessoalmente não estou muito nervoso. Porque 

eu acho que tenho consciência das minhas capacidades... O 

exame tem que ser um exame nacional, portanto, eles têm 

que adaptar o exame a todos os alunos, mais ou menos. Eu 

acho que o exame, normalmente, uma coisa: é difícil ter 

uma grande nota, mas não é difícil uma pessoa passar no 

exame. Acho que é assim. Apesar de o ano passado em 

Físico-Química as notas terem sido horríveis… (…)a nota 

de exame influencia, mas acho que não preciso de uma nota 

muito elevada, porque a nota interna... acho que… apesar 

de querer uma nota elevada porque não sei o que é que 

quero, posso querer ir para um curso que tenha uma média 

muito elevada. 

E – Então, vocês sentem-se pressionados pelo facto de 

terem exame no final do ano ou não?   

Adão - 01h02m41s – Não. Até porque uma pessoa sabe, 

que se alguma coisa correr mal, se não tivermos 95 pontos, 

vamos ter que ficar mais um ano…‟ (EAdão,34,35) 

-„Acho que aquela pressão do final de nós sabermos “bem, 

ou é agora ou não é mais”… Tudo bem, há as segundas 

fases, mas todos nós sabemos que a segunda fase não é tão 

promissora como a primeira, e nós sabemos que se naquela 

primeira fase não passarmos, mesmo que tenhamos uma 

boa aprovação à disciplina, se não tivermos nota de exame, 

no fundo, todo o nosso esforço foi “por água abaixo”. Não 

é… É um elemento de pressão, sim, eu concordo 

plenamente. Penso que para nós, que já passámos por eles o 

- Os alunos também deram sinais da pressão 

dos exames: falaram de figuras de estilo de 

que já não se lembravam e começaram a 

divagar um pouco, ao que a prof respondeu 

“Mas agora estou mais interessada em saber 

como fizeram...” para continuar a correcção 

do exercício. (OAA19) 
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ano passado, já já não é tanto... mas para aqueles que 

ainda…  

E - 01h03m28s - …o ano passado era pior. 

Anabela - 01h03m29s - Pois. O ano passado… 

Anita - 01h03m30s - Foi a primeira vez. 

Anabela – 1h03m32s – Exacto. Foi a primeira vez, foi o 

nosso primeiro embate com a situação. Foram dois exames 

do qual tivemos que estudar de 4 livros de 2 anos, ou seja, 

dá 8 livros‟ (EAnabela,35) 

-„ o ano passado foi mais difícil porque foi aquele primeiro 

impacto, chegámos lá e “vamos ter exame” e “o que é 

isto?” e toda… acho que… toda a azáfama que tínhamos à 

nossa volta, das pessoas também sem saberem muito bem 

aquilo que as esperava... Foi um bocadinho complicado, 

mas depois de lá estar sabíamos que tínhamos que estar ali 

e íamos fazer e pronto e lá correu. (...)Acho que este ano, 

relativamente aos exames, acho que o que é preciso para ter 

uma boa nota, e pelo menos para conseguir o bom resultado 

mesmo depois final, acho que tem que se ter muita muita 

calma. É preciso muita calma, porque se calhar aquilo não é 

tão difícil como se diz, até mesmo para conseguir, para 

todo o país conseguir fazer os exames tem que haver o bom 

senso de ver que umas escolas são mais exigentes, mas 

outras são menos, ou seja, tem que ser uma coisa que se 

adapte a toda a gente. Uma vez mais não se vai conseguir, 

mas se calhar vai ser mais transparente. (...)de certa forma, 

acho que se calhar as notas mais complicadas é 

exactamente os nervos de “vou ter um exame de 

Matemática. Vou ter um exame de Português. Eu não posso 

ter menos de 9,5 senão... senão fico aqui!” Acho que é mais 

um bocadinho isso, não é tanto a matéria, porque a matéria 

acompanhamo-la ao longo do ano.‟ (EAnita,37) 

1.2.3. provocado por si pp E – Quem é que vos pressiona mais?  

Adão – Sou eu próprio. Os meus pais não me pressionam. 

-„a parte da pressão feita por nós próprios e também por 

algumas pessoas que temos em casa. No caso da Anita é o 

pai dela, no meu caso é a minha mãe. Pronto… são aquelas 

pessoas que estão-nos sempre a alertar para o facto de que 

nós temos que ir preparados, que é ali mesmo que se vai 

decidir tudo. Talvez só para... não é para nos chatearem, é 

no sentido de “filha, olha. Só tens aquela oportunidade, 

agarra-a! Não a deixes fugir! É a tua vida que tu vais 

decidir ali!” E eu acho que é mais nesse sentido… 

  

1.2.4. provocado pelos pais -„Os meus pais não me pressionam.‟ (EAdão,37)   
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– „No meu caso é o meu pai.‟ (EAnita,37) 

- O meu pai não é bem assim. É diferente. É mais: “tu tens 

que fazer aquilo” e por mais que eu tenha boas notas a nível 

geral nunca chega, portanto... é diferente.‟ (EAnita,38) 

-„ Os meus pais não me pressionam, os meus pais alertam-

me mais, dizem que eu tenho que fazer aquilo, não sei quê, 

dizem que eu tenho capacidade. A minha mãe está-me 

sempre a dizer que eu devia fazer melhor porque tenho 

capacidades para mais, mas não… não me pressionam. A 

minha mãe, por exemplo, o ano passado no exame de 

Físico-Química, tive 10 e foi… lá em casa a reacção foi 

normal foi dizer “olha, tiveste azar, correu mal”… Não, não 

houve problemas de maior, nada de… A minha mãe disse-

me que eu devia de ter estudado mais, mas não... não há 

uma pressão em casa. Mas eu sinto que devo dar boa nota 

aos meus pais porque acho que eles merecem, têm... têm-

me ajudado em tudo, acho que… é gratificante para ele se 

eu… 

‟(EAdão,38) 

1.2.5. provocado pelo prof E –Os professores não vos pressionam? 

 -„Não, os professores não. Os professores não, os 

professores só nos avisam: “olhem meninos, preparem-se, 

acompanhem o estudo, façam os trabalhos de casa, tentem 

ter boas notas, também, tenham muita calma, porque vocês 

vão ter exame, vocês têm que estar preparados!”. 

(EAnabela,38)  

  

1.2.6. pela extensão do 

programa 

-„Eu acho que a extensão dos programas... é um 

bocadinho... um factor de stress, porque acho que se calhar 

há coisas que aprofundamos que se calhar não eram 

necessárias e se calhar há outras que depois temos que dar a 

correr exactamente porque vamos ter exame e porque 

temos que ter tudo dado, ou seja, coisas que podíamos 

estudar mais aprofundadamente, que se calhar são mais 

difíceis, são passadas por cima porque temos que dar outras 

matérias que se calhar são menos importantes, mas que... 

Pronto, está no programa, o ministério diz que é aquilo que 

tem que ser, temos que fazer, estamos cá para cumprir 

ordens…‟ (EAnita,39) 

-„ matéria dos 3 anos era uma coisa completamente 

absurda, na minha opinião. A Matemática talvez não tanto 

porque a matéria vai-se interligando, mas a Português... Eu 

penso que ter que saber a matéria toda do 10.º ao 12.º, acho 

que é uma coisa exaustiva, ter que saber todas as obras ao 

pormenor… Por exemplo, uma obra do 10.º, uma do 11.º e 
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do 12.º, mesmo que nos avisassem qual era, era uma coisa, 

porque nós sabíamos o que é que ia sair, mas nós damos 

uma grande quantidade de obras ao longo dos três anos. 

Acho que estar a sabê-las todas ao pormenor porque pode 

sair, acho que isso não faria sentido. Acho que as notas 

seriam desastrosas.‟ (EAdão,39) 

-„ toda a gente sabe perfeitamente que 3 anos de 

Matemática não é fácil. Toda a gente já viu e já se reflectiu 

nas notas que os alunos da maior parte das escolas têm tido, 

que não é uma situação muito fácil para nós.‟ 

(EAnabela,39) 

1.3. Pais sentem infl/pressão -„tal como os pais.‟ (EPA2,28)   

    

2.   Fundamentação para 

tomadas de decisão, como 

   

2.1. (não) aprofundar matéria -„ E aqui nesta turma em relação ao Memorial nós lemos 

muitíssimos excertos. E lemos e comentámos e analisámos. 

Tudo. Porque, de facto, eles permitem que isso aconteça. E 

na outra turma não.‟ (EPA3,3) 

  

2.2. não responder a dúvidas de 

alunos 

   

2.3. justificar a ausência de 

conteúdos depreciados 

   

2.4. acelerar conteúdos 

programáticos 

-„ Nem que tenha de acelerar depois em algumas partes, 

mas de facto procuro cumprir sempre.  

E – Foi o que aconteceu um bocadinho no segundo 

período, não é?  

A – Pois‟ (EPA3,3) 

  

2.5. não fazer (mais) AF    

2.6. não proporcionar prática da 

oralidade 

   

2.7. não usar portefólios    

2.8. não usar diários de bordo    

2.9. não recorrer à criatividade    

2.10. elevar padrões de 

exigência 

   

2.11. não promover activ. 

extracurriculares 

   

3.   Efeitos    

3.1. na estrutura dos testes    

3.2. no formato das respostas  -„ E neste último teste eles fizeram o segundo grupo do 

exame do ano passado. Aquele da escolha múltipla. E então 

muito bem. (...)Eles não têm dificuldade, penso eu. Agora é 

claro, no dia do exame, sabe como é.‟ (EPA3,7-8) 
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3.3. nos critérios de correcção 

dos testes 

-„O que nós procuramos é desde o 10.º, 11.º e 12.º ter 

exactamente critérios de avaliação que acabem por estar de 

acordo com aquilo que nós sabemos que vão ser 

futuramente aqueles critérios, nomeadamente na correcção 

dos testes, não é? vão ser critérios seguidos em exame.‟ 

(EPA2,24) 

  

3.4.Preparar para o teste/exame -„ Porque se têm uma pergunta num teste que vale 6 valores 

em 20, é óbvio que têm que lhe dar um tempo adequado 

“porque se não é suicídio”, disse eu. Se não... E ela disse 

“Já aprendi. No próximo teste acho que vou começar pela 

composição.” “Fazes muito bem!”.‟ (EPA2,19) 

-„ e acho que decidimos muito bem porque inclusivamente 

saiu no exame um texto que eu tinha posto num teste meu. 

O que deu como resultado que dois alunos com média de 

11 tiveram 15, não é? Isto é muito engraçado.‟ (EPA2,20) 

-„... nós vivemos o ano inteiro numa instabilidade horrível: 

nós não tivemos uma prova modelo, era um programa 

novo, eram coisas novas e nós passámos o ano todo sem 

saber como iria ser o teste. Eu acho que não se faz; nem a 

professores nem muito menos a alunos. E... houve uma 

coisa que nós aqui procurámos fazer e acho que resultou e e 

correu muito bem: foi preparar os alunos para qualquer tipo 

de pergunta ou de texto que eles pudessem ter à frente no 

exame, para que não ficassem alarmados. E nós, mesmo 

nos testes, fizemos testes muito muito diferentes uns dos 

outros. Com verdadeiro falso, com escolha múltipla, com 

perguntas de... com composições enfim, fora do que era 

habitual e normal, e fizemos um esforço para isso, com 

perguntinhas que que de funcionamento da língua, e 

daquelas questões de linguística, etc. (...) Mas houve 

escolas em que os miúdos tiveram uma reacção de 

verdadeiro pavor, porque nunca tinham visto perguntas 

daquele tipo. (EPA2,22) 

-„nós aqui, por hábito, na escola, aaa combinamos sempre 

com os alunos um dia ou dois dias se eles quiserem, para 

quem quiser vir, ou esclarecer dúvidas (...) depois de as 

aulas acabarem! (...) mas não assim com carácter de 

obrigatoriedade‟ (EPA3,5) 

-E- colocou essa pergunta como forma de os treinar para...  

A – Também. 

E – Tem essa preocupação?  

A – Tenho. E também eles tinham como trabalho de casa 

aquela outra, que era exactamente um... que são as 

perguntas-modelo que tinham vindo do Ministério. Aquela 

- A prof introduziu a análise gramatical no 

estudo dos poemas como resposta a pressão 

da AS: “Eu fiquei farta de ver asneiras nos 

testes...” e explorou a frase de modo a 

identificarem o sujeito, o complemento... 

Perante uma resposta genericamente correcta 

indigna-se por não compreender porque 

respondem bem em aula e mal em teste. 

Acaba por afirmar que o que quer é que os 

alunos pensem quando estão no teste a 

resolver questões de gramática. (OAA9) 

- A preocupação claramente sumativa 

revelou-se através do TPC (p.176), passado 

com a intenção de treinar a tipologia de 

respostas dos testes ou exames: “Ler o último 

poema da Mensagem e responder às 

perguntas 1. 3. 4. e 5.”. (OAA11) 

- correcção do TPC sobre gramática, foi 

essencialmente de treino para o exame 

(tiveram uma semana para o fazer) (...)A 

primeira parte da aula esteve muito 

relacionada com a AS externa, já que o 

exercício que tinham de resolver saíu num 

exame. Aliás, a gramática encontra-se muito 

ligada à necessidade de preparação para o 

exame. A prof evidenciou este facto várias 

vezes: “Um outro exercício que costuma 

aparecer; apareceu o ano passado e há dois 

anos”; “Outro exercício que costuma sair...”. 

Além disso, foi chamando a atenção dos 

alunos para diferentes aspectos relativos aos 

exames. Por exemplo, tanto se podem referir 

pronomes como articuladores, embora este 

último conceito seja mais genérico. (OAA19) 

- Ao falarem de actos ilocutórios, a L. 

formulou uma pergunta: “Basta saber ou 

temos que compreender?”, deixando assim 

transparecer a sua preocupação com o exame. 
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que nós corrigimos na última aula. E portanto aí também vi 

que não têm assim dificuldade. Mesmo quando encontram 

uma linguagem ou expressões ou palavras a que não estão 

muito habituados, eles não reagem mal, em princípio. 

E – Também costuma dar-lhes dicas para... fazerem no 

exame ou não? 

A – ...há uma, duas ou três coisas que eu digo 

sistematicamente. (...) que leiam com a máxima atenção as 

perguntas e que respondam exactamente ao que se pergunta 

e que... e não se distraiam... e quando a pergunta tem lá um 

e... que não se esqueçam, se a pergunta faz isto e isto, não 

se esqueçam do que vem depois do e, que às vezes se 

esquecem, e que tenham muito cuidado com o modo como 

escrevem. Mais vale escrever menos e de uma maneira 

correcta do que irem por ali abaixo... enfim, a dizerem 

coisas que às vezes nem se perguntam, não é?, que são 

excessivas em relação à pergunta. Tipo I.! Começa cinco 

linhas e vai na pergunta e depois é capaz de escrever uma 

página a afastar-se cada vez mais, cada vez mais daquilo 

que se perguntou.‟ (EPA3,8-9) 

-„8 livros não é brincadeira nenhuma. E acho que todos nós 

já vimos que não é uma situação fácil, é uma situação para 

a qual nós já temos de ir preparados, mais ou menos a partir 

da Páscoa. Porque nós sabemos perfeitamente que não 

vamos deixar a matéria acumular, nós já temos essa 

consciência, penso que quem ainda não passou pelo exame 

não tem essa consciência de certo, que estudará nas 

vésperas…‟(EAnabela,35) 

-„ eu não consigo! Não consigo estar a preparar o exame 

dois meses antes. Eu, para o exame de Biologia do ano 

passado, estudei… estudei na véspera… os 4 livros. (risos) 

Eu sei que parece uma coisa um bocado absurda mas foi 

verdade. (...) Eu estava a preparar-me para a primeira fase. 

Estudei para a primeira fase. Só que a minha mãe tinha 

marcado uma viagem para a tarde, para as 7 da tarde, e 

ligaram-me da agência de viagens a dizer que o avião em 

vez de ser às 7h15 que era às 7h30. A minha mãe pensou 

que era da tarde, tudo bem. Depois, para aí, uma semana 

antes do exame, é que percebi que era às 7h30 da manhã e 

o exame era às 9h. E eu disse à minha mãe que não tinha 

problemas, que fazia em segunda fase para ela não 

desmarcar nada e depois quando cheguei já foi um bocado 

em cima do exame e então… mas também como… como 

uma pessoa vai acompanhando…. 

Não consegui registar as palavras exactas da 

prof, mas quase não reagiu. A prof leu o que 

estava escrito na definição, chamando a 

atenção dos alunos para os verbos usados e 

dando dicas. (OAA21) 

- No final da aula, fizeram o ponto da 

situação e decidiram combinar uma aula para 

esclarecimento de dúvidas. (OAA27) 

- Marcaram um dia para esclarecer dúvidas: 

6.ªf, dia 15, das 11H55 às 12H40. (OAA29) 
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E - Correu bem? 

Adão – Correu, até tive uma boa nota. Consegui manter a 

nota com que tinha a ido a exame. Mas… como uma pessoa 

vai acompanhado ao longo do ano, os nossos testes eram 

sempre globais, desde o primeiro período o ano todo. Então 

uma pessoa… eu começava a ler a matéria, eu começava-

me a lembrar, eu ia folheando o livro, começava-me a 

lembrar das coisas não tinha que estar a estudar 

exaustivamente… e depois também como era uma 

disciplina que me interessava… foi hiper fácil.‟ (EAdão,36) 

-„ Se bem que... pronto, o de Físico-Química foi um 

descalabro… mas isso eu não sei quem é que havemos de 

culpar… tenho quase a certeza que não podemos ser nós 

porque se ao longo do ano temos acompanhado a matéria… 

É uma coisa estranha que eu ainda não consigo justificar. 

(...) Eu digo isto porque até mesmo para os testes de 

Matemática eu tenho estudado pelos exames e vejo que há 

exercícios que são básicos. (...) acho que depois basta um 

bocado folhear para fazer um exercício de uma coisa ou de 

outra para depois nos lembrar-mos um bocadinho da 

matéria que…‟ (EAnita,37) 

3.5.Ajustar nota CIF -„A disciplina é trianual, de modo que os meninos vão a 

exame com média dos três anos e então no terceiro período, 

de facto (....) para lá da nota, que é a nota, digamos, que 

eles merecem, que é a nota de final de 12.º e que eles 

merecem pelo trabalho feito no 12.º ao longo dos três 

períodos, por vezes fazem-se ajustes. (...) Isso nós fazemos. 

Acho que é normal.‟ (EPA2,25) 

  

3.6.Os profs não faltam às aulas -„ninguém fica doente quando temos 12.º, dizemos nós a 

brincar‟. (EPA2,27) 

  

3.7. aulas extra   - Marcaram uma aula de esclarecimento de 

dúvidas para dia 15; no entanto, nesse dia a 

prof ainda corrigirá um excercício de 

gramática. (AF11/6) 

4.   Apesar do exame    

4.1. fazem actividades extra-

aula 

 vão visitar o Martinho da Arcada (a 

professora tem ido noutros anos) e à 

Brasileira do Chiado. Porém, nota-se que 

ainda não está organizada e... haverá de facto 

intenção de a realizar? A prof primeiro diz 

que vão, depois “Havemos de ir um dia” e, 

mais tarde, acaba por dizer “Se nós formos à 

Casa FP...”. (OAA1) 

- Fui convidada a participar da visita de 

 



 68 

estudo de que a prof falou no início do ano 

lectivo: passeio pela Lisboa de Pessoa. De 

manhã, a circulação fez-se pela zona da 

Brasileira do Chiado, do Teatro S. Carlos, do 

Martinho da Arcada; de tarde, visita à Casa 

de Fernando Pessoa, em Campo de Ourique. 

Foi a própria prof que guiou a visita. 

Estiveram todos os alunos, a prof, eu e a DT. 

Avisei previamente que só poderia estar de 

manhã. (...) A visita decorreu com 

normalidade, apesar de um pouco 

atabalhoada. A prof estava documentada, 

sabia do que falava, mas não tinha um 

percurso definido a priori. No meio dessa 

errância, houve várias interferências 

insignificantes (digo eu) que a perturbaram: a 

perseguição de um vagabundo (que até já lhe 

tinha acontecido), o frio e as pingas que 

caíam de vez em quando, algum desalinho(?) 

inesperado dos alunos, o tempo que se 

demora a mais aqui ou acolá... e quando 

chegámos ao Martinho da Arcada já não se 

podia entrar para visitas. Ficaram de lá 

regressar depois da Casa de Fernando Pessoa. 

Voltámos ao Chiado porque uns alunos 

queriam almoçar num restaurante conhecido. 

Combinaram encontro para as 14H00. Eu 

abandonei o grupo. (OAA15) 

- o primeiro diálogo com o grupo turma foi 

sobre festas e apresentação de projectos das 

várias turmas, inclusive de desporto. 

(OAA27) 

- Supostamente esta seria a penúltima aula, 

mas os alunos disseram que na 6.ªf vão a um 

concerto, pelo que foi a última aula. 

(OAA29) 

    

D. Outras (opiniões)     

1. Sobre os exames    -E- Concorda com os exames nacionais no 12.º ano? 

A – Concordo. E concordo mesmo. Eu acho que até devia 

haver mais exames. (...) acho que os do 9.º ano deviam ter 

um peso maior. Que não têm porque é praticamente 

impossível um aluno reprovar num exame de 9.º ano. Mas 

acho, acho sobretudo porque nós estamos numa escola em 

 - Adão, 16; Anabela, 12,6; Anita, 16,6 

(AAD9) 

- Não tendo conseguido falar com a Amélia, 

falei com a Anabela que me disse que estava 

preocupada porque achou o exame demasiado 

fácil: “Estudei tanto e só saíu Alberto 
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que se diz (e porventura é verdade) que há uma 

determinada exigência e nós temos aqui por exemplo 

situações de alunos, tivemos ao longo dos anos, que saíam 

por não estarem contentes com as notas, iam para outras 

escolas. E depois apareciam muito contentes aqui a 

visitarem-nos “A stora deu-me 8 e eu agora tive 14.” ou 

então “Eu tinha 11 a Português, sabe que nota tenho agora? 

Tenho 17”. Eu pensava cá para mim “Pois!”. E eu acho que 

os exames põem agora alguma... jus... repõem alguma 

justiça, considerando que há escolas onde há um maior grau 

de exigência do que outras. Isso acho que sim. Por outro 

lado, acho que... .... levam também os professores a terem 

um trabalho... eu não digo mais empenhado... mas é a terem 

a noção de que há um programa para cumprir, de que há 

objectivos para atingir e um programa para cumprir e 

aquilo têm a obrigação de o fazer. Não... porque há pessoas 

que têm uma certa tendência para... enfim, ou para se 

atrasar, para não cumprir aquela última parte porque... etc. 

e eu acho que... acho que os meninos também e os 

professores, toda a gente, deve aprender que há um 

programa é para cumprir, que há determinadas coisas que 

são para fazer e que isso exige esforço e exige também 

disciplina‟ (EPA2,26) 

-„ e com tudo aquilo que eles têm de, enfim, de... injusto, 

dizem os alunos, mas a verdade é que... não é só a nota do 

exame que conta. Portanto, a nota de exame vem somar-se, 

vem ter um peso e a nota de... que eles têm de frequência 

tem outra. Acho perfeitamente justo. Em relação às 

específicas, enfim... Aí, mas enquanto as faculdades não 

decidirem fazer os exames que deveriam eventualmente 

fazer... aí... pronto!‟ (EPA2,27) 

-„ um exame é sempre um exame e é aquela noção de que 

conta até às décimas e não há nem apelo nem agravo nem 

não há o outro teste a seguir para vir desfazer uma ideia. O 

que eu acho muito injusto é que... o que se passa com os 

curso de saúde, do 1.º agrupamento... acho isto inaceitável. 

Ver alunos, como eu aqui tenho visto, com 18‟s, 

excelentes, muito bons em tudo, com um enorme gosto por 

medicina e que não entram e que tentam um ano e dois 

anos e três anos e nós vermos depois que faltam médicos e 

vêm de Espanha... É uma coisa... injustíssima!... (EPA2,29) 

-„mesmo que tenham o azar no exame terem uma nota um 

bocadinho abaixo, pronto há sempre o outro exame em que 

têm uma nota um bocadinho acima e isso não lhe... não vai 

Caeiro!”. O Grupo III tinha um tema 

esquisito, já ouviu muitas respostas diferentes 

– mas também não tem uma resposta certa, 

não é? (AF18/6) 

- O 12.ºA teve óptimas notas no exame, 

muito próximas da média de frequência: 14,1 

e 14,8, respectivamente. Não houve espaço 

para grandes surpresas: o Adão teve 17, a 

Anita 16(?) e a Anabela 13. A tristeza, 

profunda, da Anabela tinha a ver com a nota 

de Físico-Química (9) por ser nota de 

ingresso e porque não lhe vai baixar a média 

de 15 necessária ao curso que pretende. 

Encontrei a Amélia ocupadíssima a registar 

as notas dos seus alunos na sua lista própria. 

Estava visivelmente satisfeita com os 

resultados do 12.ºA, mas deu-lhe imenso 

prazer (e exibiu-o a várias colegas) a 

coincidência de notas de frequência com 

exame de uma outra turma; certificou-se, 

assim, a si própria como uma boa professora 

(pareceu-me). (AF6/7) 
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ter assim um peso... tão grande como isso na média final do 

do 12.º. Nas específicas claro que isso sente-se mais‟ 

(EPA2,29) 

-„ Há alunos que têm mais raciocínio matemático, há alunos 

mais aplicados, há alunos mais organizados, há alunos que 

nem tanto. E se é assim, se eles querem acabar no fundo 

com... vá lá, as más notas que têm-se vindo a ver, acho que 

talvez…, não é uma facilidade no sentido de desleixo, é 

uma adaptação a nós, no fundo. Nós precisamos de sentir 

que não é um monstro que vem aí. Nós precisamos de 

sentir que estamos preparados para enfrentar o exame, que 

temos capacidades para o fazer e que não vai ser aquele 

“meu Deus, eu vou ter um exame. Meu Deus, são três anos 

de Matemática, ajudem-me, eu não consigo!” Eu penso 

que…(...) A Português, pronto, tal como o Adão disse, três 

anos de obras não faria sentido. Até porque, sejamos 

sinceros, muitas das obras que nós demos no 10.º ano não 

são tão importantes e não são tão relevantes como as que 

demos no 12.º. Eu, por exemplo, acho que não poria num 

teste o “Auto da Barca do Inferno”, quando tenho uma 

Mensagem para pôr... Acho que não faria sentido.‟ 

(EAnabela,40) 

-„ É para relevar que nem sequer nos lembramos bem das 

obras do 10.º!‟ (EAnita,41) 

E- se vocês fossem o ministro ou a ministra da educação 

mantinham os exames no 12.º? 

Adão – Mantinha os exames, tirava as aulas de 

substituição…(...) Mas continuava com os exames do 12.º.‟ 

(EAdão,41,42) 

-„ Manteria os exames nacionais, sem dúvida, porque era 

uma forma... uma forma de conseguir apreciar os 

conhecimentos dos alunos do país.‟ (EAnita,43) 

2. Sobre a aprendizagem    -„ há determinadas competências de escrita que devem ser 

adquiridas na primária e que se não o forem muiiito 

dificilmente nós conseguimos depois que os alunos as 

adquiram. Porque eu noto, e tenho notado ao longo dos 

últimos anos, isto, quando os miúdos... enfim, dominam 

bem, bem ou de um modo suficiente, razoável, a língua, 

quando nós corrigimos ou chamamos a atenção para 

determinados aspectos eles evoluem, eles corrigem-nos; 

quando nos aparecem alunos que têm enormes falhas no 

domínio da língua eles não conseguem evoluir. (...) 

estruturar uma frase (...) complemento directo (...)A 

ortografia também.(...) Acho que realmente a preparação de 

 - “O insucesso escolar superior a 25% será 

acompanhado da identificação das causas e 

indicação das estratégias para a promoção do 

sucesso” (AAA2, 8) 
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base, da da primária, acho que se... deve existir.‟ (EPA2,32) 

-„ Ainda ontem ouvi na televisão, ou anteontem, que os 

alunos saem das faculdades aaa... sem dominar a língua e 

sem escrever. E eles dizem a culpa é do secundário. E nós 

dizemos a cula é de... Portanto a culpa é de uma formação 

de base, de facto, que devia ser mais exigente.‟ (EPA2,33) 

-„eu acho que interessa eles lerem o maior número de textos 

possível e habituarem-se a olhar para eles e entenderem-

nos. Isso... isso é mais importante do que... do que as 

teorias sobre... e as os livrinhos, que há alguns... Então 

aqueles mais fracos às vezes vão aí a correr à procura dos 

resumos das obras e daqueles livrinhos de apoio... que não 

é isso que os põe a a entender textos!‟ (EPA3,4) 

3. Sobre a avaliação    - E- ...diz-se que há necessidade de fazer avaliação 

formativa. O que é que pensa disso? 

A – Penso que era era muito desejável que nós tivéssemos 

o número de aulas suficientes para podermos fazer tudo 

isso. Eu, essa avaliação formativa... aaa... não não não faço, 

não tenho feito testes, mas vou utilizando os trabalhos de 

casa e os questionários... (EPA2,13) 

-„ avaliar é uma coisa muito difícil e quanto mais os anos 

andamos nisto, maaais difícil se torna porque, quanto mais 

anos passam mais temos a noção de que é muito difícil a 

pessoa ser absolutamente justa e portanto é sempre uma 

situação difícil... avaliar, eu acho.‟ (EPA2,34-35) 

-E - O que é a avaliação?  

„Anabela - É um teste. Basicamente, acho que sim. É um 

teste… é ali que... Ou melhor, nem será o teste, será mais o 

resultado do teste. Porque no fundo é o resultado de todo o 

nosso empenho, de todo o nosso esforço feito até então. 

Tudo bem, todos nós sabemos que acidentes acontecem e 

que naquela altura podíamos ter-nos empenhado mais e não 

pudemos por alguma determinada situação, mas no fundo é 

ver até onde é que nós conseguimos alcançar os nossos 

objectivos… Foi aquela... É ver se nós conseguimos 

alcançar a meta ou se ficámos pelo caminho‟ 

(EAnabela,29) 

-„ Independentemente daquilo que se diz, para mim, acho 

que é uma apreciação da pessoa. Porque... é uma 

apreciação ao nível da sua consciência, como ela está 

consigo, porque tem que saber aquilo que vai fazer... como 

também é uma apreciação ao nível do seu desenvolvimento 

escolar, ou seja, tem que estar tudo em concordância, é o 

momento em que eu vou saber se eu estou a fazer as coisas 
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certas, porque é uma apreciação de mim mesma, só que 

reflectida na escola, porque a escola faz parte de mim, logo 

é aí que eu vou ver o meu reflexo. Portanto, para mim, 

neste caso, acho que poderia dizer que a avaliação é uma 

apreciação de mim como pessoa neste caso na escola.‟ 

(EAnita,29) 

-„a avaliação é uma apreciação de nós, do que nós 

reflectimos na escola: do nosso empenho, do nosso 

método… e baseada nos conhecimentos que nos 

transmitem nas aulas, depois avaliam não só esses 

conhecimentos mas também o que está por detrás disso‟ 

(EAdão,29,30) 

-E - posso concluir que a avaliação é algo sobre o passado? 

A avaliação não tem a ver com o futuro… 

Adão - Eu acho que tem mais a ver com o passado do que 

com o futuro. Acho que simplesmente a avaliação só 

interfere no futuro porque nós quando somos avaliados 

sabemos mais ou menos se estamos preparados ou não para 

encarar o futuro, consoante o que nos dizem. Uma pessoa 

sabe como é que é o mundo lá fora, a universidade e essas 

coisas… Através da nossa avaliação nós sabemos se 

estamos preparados para encarar o futuro, ou pelo menos 

temos uma ideia, acertada ou não… Mas acho que sim… 

que incide mais no passado a avaliação… (EAdão30) 

Anita – incide mais no passado, aliás, não pode haver 

futuro sem passado, ou seja, acho que vai ser sempre uma 

constante do nosso presente porque vai ser a nossa 

avaliação que nos vai determinar o nosso futuro (…) tendo 

em conta que todos vão querer encarar um nível superior, 

que é a universidade, acho que se calhar aquilo que vai ser 

a avaliação do passado, tem uma importância hoje e vai-me 

definir o meu futuro. Portanto… não é tanto uma coisa 

estanque, acho que é... a continuidade da avaliação deve ser 

mantida até ao fim. (...) até ao fim da vida, sim. Não, não só 

ao nível escolar como ao nível pessoal porque... tenho 

quase a certeza que durante a minha vida vou estar sob alvo 

de avaliação (…) constantemente… (EAnita,30,31) 

– „Mesmo no nosso dia-a-dia nós avaliamos a sociedade. 

Quando olhamos em redor, estamos sempre a fazer 

avaliações e juízos‟ (EAdão,31) 

-„ O que é que lhes diria? Que fizessem avaliações 

intercalares, em vez de avaliações no final do período. Que 

não dessem tanto peso aos testes, dessem maior peso 

também a trabalhos e que talvez os exames, continuassem a 
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existir muito bem, mas talvez não valessem aquele peso tão 

grande. Porque acho que é esse mesmo peso, e nós temos 

consciência de que aquilo pesa e nos “stressa”, que muitas 

vezes nós chegamos lá e somos bem capazes porque a 

matéria foi dada em aula e nós sabíamos aquilo e chegámos 

lá e enervámo-nos e “pá, eu tive uma branca e não consegui 

fazer o exame”…‟ (EAnabela,45) 
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