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Relato das 1.ª e 2.ª aulas observadas 

Unidade temática: heterónimos de Fernando Pessoa 

Escola B – turma 12B 

Professora: Beatriz 

 

Dia 14 de Novembro de 2006, 3.ª-feira, 08H20-09H50 

 

Sumário: A temática da fragmentação do eu em Fernando Pessoa. Início do 

estudo da heteronímia pessoana a partir da leitura da carta de Pessoa a Adolfo Casais 

Monteiro. 

 

Descrição – quando a professora chegou, já todos os alunos se encontravam no 

interior da sala de aula, conversando uns com os outros. A professora parou à porta da 

sala, os alunos tomaram os seus lugares e permaneceram de pé até serem autorizados a 

sentar-se.  

O sumário foi ditado e a aula iniciou-se por uma informação: a professora, cuja 

página na internet os alunos já conhecem, acabou de incluir quatro propostas nas suas 

“Actividades de escrita 12”: um relatório, uma carta de reclamação, um tema genérico 

sobre o relacionamento com os outros e um texto expositivo-argumentativo. Trata-se de 

actividades criativas, facultativas, “sem avaliação quantitativa nem qualitativa” (sic), 

orientadas para o treino de respostas exigidas no exame.  

A aula desenvolveu-se sempre em função do grupo turma. Em interacção 

professora/alunos e, por vezes, alunos/alunos, levantaram algumas questões, sobretudo 

porque sentem uma certa insegurança em relação à interpretação de determinados textos 

de Fernando Pessoa e pela curiosidade que surgiu mais tarde. A professora é bastante 

expressiva nas suas intervenções, sobretudo ao nível da prosódia. Fixa-se no seu espaço, 

frente a todos os alunos, que se encontram sentados em U. 

Os textos-base da aula foram sempre lidos em voz alta pela professora, podendo 

essa leitura, na maior parte das vezes, ser acompanhada em silêncio pelos alunos. A 

professora solicita então a intervenção de um e de outro aluno, para o que começa 

apenas por mencionar o nome do aluno que pretende ouvir. E vai aprofundando a 

interpretação do texto através de perguntas para respostas de reflexão que os alunos vão 

fornecendo. Há momentos de silêncio – tempo que a professora dá para obter a resposta. 

Vão-se levantando braços de pessoas prontas a responder. Por vezes a professora 
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reformula as questões numa outra perspectiva com a intenção de os ajudar. Uma vez 

passou a interpretação para questões estilísticas e os alunos confundiram-se, baixaram 

os braços: “Estou a ver que não vos ajudei, antes pelo contrário”. Mas depressa 

resolveram o problema. Perante uma dúvida de um aluno, solicita resposta por parte dos 

colegas. Atenta, pode anuir, corrigir, explicitar, sintetizar. Recorre, com frequência, à 

reprodução de outros versos que tem memorizados. Nas perguntas e nas correcções que 

faz, usa vocabulário técnico, específico. O tom da sua voz é muito variável. Quando os 

alunos não sabem a resposta, vai explorando, dando pistas, depois outros alunos 

contribuem com as suas reflexões, a professora sistematiza em tom forte e, no fim, 

pergunta: “Beltrano?!...” (que significa: “Percebeu?”). Ele diz que sim. Outras vezes, no 

diálogo com os alunos, a professora vai reflectindo em voz alta, em função das 

intervenções discentes.  

Na última parte da aula (cerca de 30 minutos), houve um momento de maior 

exposição por parte da professora para contar pequenas histórias sobre F. Pessoa: a 

imagem que ele próprio tinha de si, uma foto estranha que enviou à tia Anica, a questão 

da fragmentação relacionada com a eventual demência... que manteve os alunos em 

absoluta absorção de informação. A propósito da carta a Adolfo Casais Monteiro, critica 

o manual adoptado, pelo que recorre a outro manual para ler partes da carta que não 

constam do Plural. A excelente leitura que faz é interrompida pela própria para se 

certificar de que compreenderam a ideia. 

Todos os alunos acompanham a aula, embora por vezes pareçam um pouco 

perdidos, e participam. Vão tirando notas. Quando têm dúvidas, colocam-nas. Intervêm 

quase todos espontânea e ordenadamente; solicitam a intervenção através do levantar do 

braço. A parte final da aula foi a de maior novidade – estiveram completamente 

absorvidos pelas histórias de Pessoa e pelas relações entre os heterónimos e 

pseudónimos de heterónimos... Já a sair da aula um aluno desabafou: “Isto tudo da 

cabeça dele!...”  

 

Actividades extra-aula – “Actividades de escrita 12”, que os alunos podem 

mostrar à professora enviando-as por correio electrónico ou pessoalmente à quinta-feira 

na aula de dúvidas ou ainda num pequeno espaço de tempo no final da aula. A página da 

professora tem também ligações a outras páginas com exercícios para os alunos sobre 

acentuação e sobre pontuação. 
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A professora passou trabalho de casa: pede que leiam um poema em casa (dá 

pistas de análise) e que respondam às questões de interpretação. “É o TPC para amanhã. 

Pode ser?” Alguns alunos manifestam-se porque quinta-feira vão ter teste de Química... 

“Quantos têm? 5?” Após um pequeno período de hesitação, a professora decidiu que o 

exercício ficaria na mesma para 4.ªf, havendo desculpa para quem não o pudesse fazer. 

 

Pressões/preocupações com exame/teste – a existência da aula de dúvidas e das 

actividades de escrita acontecem para que os alunos aprendam (preocupação formativa 

implícita), mas sobretudo porque vão ter exame no final do ano (preocupação com a 

AS). As actividades são orientadas para o treino de respostas exigidas no exame, por 

isso a professora diz aguardar as instruções do GAVE para, eventualmente, reajustar o 

tipo de textos pedido: “se depois descobrirmos que estas actividades não vão ser 

testadas no exame, depois mudamos para o texto expositivo-argumentativo”. 

Influência do teste de Química no trabalho de casa de Português – se afectasse um 

elevado número de alunos a professora não o passaria.  

 

Pressões: preocupações com o cumprimento da matéria, com a falta de tempo 

– não revelou.  

 

Feedback/estímulo à participação dos alunos – dá feedback com frequência, 

sintetizando ou especificando as respostas mais vagas. Noutra situação: “Sim... sim...” 

com uma entoação de pouco convencida e pede que aprofunde o assunto. Noutro 

momento recorreu a uma ideia de um aluno de outra turma que disse que “parece que 

ele anda a jogar à apanhada consigo próprio” – claramente, os alunos sentiram esta 

valorização por parte da professora e surgiram outras propostas sinónimas de 

interpretação. 

 

Relação AF/AS – A aula, no início (num momento prévio da aula) pautou-se por 

objectivos sumativos, mas subtilmente a professora deixou também passar a ideia de 

preocupações formativas. Influências da avaliação sumativa surgiram também no 

momento de passar TPC, uma vez que nem todos os alunos estavam disponíveis para 

estudar Português; tinham teste de Química dois dias depois. A parte final da segunda 

aula teve também cerca de 15 minutos informativos (exposição + leitura) sobre 

curiosidades sobre Pessoa. De resto, foi uma aula (in)formativa, em interacção, de treino 
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de interpretação de textos de Fernando Pessoa e de informação sobre a heteronímia, 

com aprofundamento das questões surgidas, pedidos de explicitação, reflexões em voz 

alta... em suma, com um pendor formativo acentuado.  

Legenda

Espaço eminentemente avaliativo

Espaço eminentemente de prática

Espaço eminentemente informativo

Desenrolar da aula na relação AF/AS

Iniciativa do prof

Iniciativa do aluno

AS

AF

1.ª aula 2.ª aula
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Relato das 3.ª e 4.ª aulas observadas 

Unidade temática: heterónimos de Fernando Pessoa 

Escola B – turma 12B 

Professora: Beatriz 

 

Dia 15 de Novembro de 2006, 4.ª-feira, 11H55-13H25 

 

Sumário: Correcção do trabalho de casa. Continuação do estudo da heteronímia 

pessoana. Interpretação do poema “Li hoje quase duas páginas do livro dum poeta 

místico” de Alberto Caeiro. 

 

Descrição – chegada à sala verifico a mesma atitude da última aula, por parte da 

professora e dos alunos – excelente comportamento. 

A aula foi interactiva, sobretudo do ponto de vista vertical, embora também tenha 

havido diálogo entre alunos, mas sempre para o conjunto turma. A professora retomou a 

carta, cuja interpretação não tinha concluído, pedindo comentários a vários alunos. 

Nota-se que as respostas são bastante completas, com várias referências. Os alunos 

levantam muitas questões, entusiasmam-se, estranham. A professora dá muitos 

pormenores. A professora lê o poema, faz perguntas, pega nas palavras/ideias dos 

alunos e reformula-as, usando maior especificidade na sua linguagem – por exemplo: 

“O que acha dos adjectivos que o Batel usou para caracterizar o estado de espírito do 

sujeito poético?”. A professora faz perguntas que conduzem à resposta à primeira 

questão. Não dá uma resposta única/feita, interessa-lhe antes que percebam o texto, a 

pergunta e a resposta. Pede sempre para concretizarem as afirmações com exemplos do 

texto. Procuram mecanismos linguísticos (figuras de estilo...). Perante uma dúvida na 

turma, sobre rimas toantes e consoantes “Já não se lembram?”, a professora explica a 

diferença de novo. A prof aprofunda a questão da heteronímia, muito para além do que 

é exigido pelo programa, num pequeno momento mais expositivo, com histórias que os 

alunos absorvem com avidez. Com um pequeno desenho no quadro, a prof sintetiza a 

diferença entre os 3 heterónimos estudados, explicando as características de cada um. 

Apresenta a temática e exemplifica-a em interacção, de modo a conduzir os alunos à 

resposta pretendida e à constatação da veracidade das pequenas conclusões a que vão 

chegando.  
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Todos os alunos têm manual. Tomam notas quando percebem que há informação 

relevante, quando a prof chama a atenção para determinados aspectos, quando faz 

desenhos no quadro (copiam-nos e registam explicações). Tanto nos momentos mais 

expositivos como nos interactivos, os alunos são participativos e estão motivados. 

 

Feedback/estímulo à participação dos alunos – continua a dar feedback com 

frequência. Um aluno errou no esquema rimático. A professora informa sobre a 

incorrecção, mas também a minimiza ao dizer que a compreende – trata-se de uma rima 

imperfeita (ê/é), deixando subentender que há alguma desculpa para o erro. 

A resposta do aluno não vai ao encontro da interpretação que fez do poema. A 

prof retoma o assunto, pede a participação dos outros alunos “Ou você não se está a 

explicar bem ou eu não estou a perceber”. 

A prof dá tempo para a resposta dos alunos. Quando a resposta não a satisfaz, 

retoma-a (ou parte dela) e pede aos alunos que a especifiquem, que a concretizem: “Não 

percebo. Eles quem?” “Não sei se percebi a sua ideia” e vai interpretando a resposta “É 

isso que quer dizer?” “Sim, é isso”. 

 

Pressões/preocupações com exame/teste – “Stora, é mesmo o Memorial do 

Convento que temos de ler?” “Até ver, sim. Mas eu tenho uma leve esperança que...” 

seja retirado do programa, embora não acredite, pois já era uma obra de opção do 

programa anterior [matéria para o 3.º período]. 

“Quem não fez TPC?” A professora anota no livro e certifica-se de que os que não 

fizeram foi por causa do teste de Química – esses têm desculpa. 

A professora dá muita informação adicional, pelo que não se registam pressões de 

tempo ou de currículo. 

 

Relação AF/AS – todo o ambiente de aula é agradável, motivador, formativo, pois 

os alunos têm muita curiosidade por esta pessoa (por Pessoa) que a prof trata de forma 

aliciante. Creio que a situação se deve sobretudo à quantidade de informação extra que 

dá de alguém que é/foi muito rico e sobre o qual a prof sabe muito. Nestas 4 aulas, só 

esporadicamente alguém se lembrou que no final haverá exame. Por isso as referências 

à avaliação externa são pontuais e estão fora do espírito da aula; parecem encaixadas à 

força.  
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Legenda

Espaço eminentemente avaliativo

Espaço eminentemente de prática

Espaço eminentemente informativo

Desenrolar da aula na relação AF/AS

Iniciativa do prof

Iniciativa do aluno

AS

AF

3.ª aula 4.ª aula
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Relato das 5.ª e 6.ª aulas observadas  

Unidade temática: Mensagem 

Escola B – turma 12B 

 Professora: Beatriz 

 

Dia 16 de Janeiro de 2007, 3.ª-feira, 08H20-09H50 – 57.ª e 58.ª aulas 

 

Sumário – Processos de inovação lexical: neologia. Continuação do estudo da 

obra de Fernando Pessoa – introdução ao estudo da Mensagem. 

 

Descrição – A aula começou por uma questão de gramática (formação de 

palavras), de algum modo ligada à unidade anterior, pois a prof partiu de um texto dado 

nessa altura (Ode Triunfal) para tratar o tema dos neologismos. Fazem um pequeno 

exercício de recolha de palavras que vão identificando à medida que a prof as vai 

escrevendo no quadro. Em interacção, a prof leva os alunos a identificarem a definição 

da tipologia que escreve (1. extensão semântica; 2. empréstimo interno; 3. empréstimo 

externo; 4. siglas; 5. acrónimos; 6. amálgama; 7. onomatopeia), assim como exemplos 

correntes, próximos da realidade dos alunos. Faz, com alguma frequência, incursões 

pela interpretação, por outros autores já estudados (como Eça de Queirós), por 

actividades anteriormente desenvolvidas (como o trabalho ligado ao Parlamento, do ano 

passado sobre a língua portuguesa). Reflectem sobre a permeabilidade da língua 

portuguesa à entrada de novas palavras – vários alunos dão a sua opinião. A prof 

sistematiza a definição de neologia e redige-a no quadro. Só depois aprofunda cada um 

dos sete tipos, sempre em interacção com o grupo-turma, e seguindo um padrão comum: 

identificação, redacção da definição no quadro (dada por ela ou por um aluno), 

exemplificação e controlo das aprendizagens através do pedido de outros exemplos. De 

vez em quando chama a atenção para a eventual confusão entre conceitos devido à sua 

semelhança. 

A prof não parece habituada a escrever muito no quadro – não o tem muito 

arrumado – e pede desculpa pelo facto “Vou escrever aqui. Desculpem, infelizmente, 

não arrumei o quadro...”. Além disso, diz reconhecer que isto é uma “perda de tempo”, 

mas fê-lo por considerar que o livro de apoio ao manual não está correcto. É, aliás, por 

isso que está a organizar exercícios que colocará na sua pág. ou num livrinho que 

disponibilizará aos alunos. 
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Ainda antes de entrar no estudo da Mensagem, comenta os rankings dos grandes 

portugueses (F. Pessoa ficou em 10.º lugar; a prof não votou nele mas em P.A.Vieira e 

fundameta-o) e entrega textos escritos pelos alunos, que corrigiu em casa.  

A unidade temática iniciou-se apenas às 9H35, cerca de 30 minutos mais tarde que 

o previsto. A prof começou por uma pequena exposição que interrompeu, pontualmente, 

para recolher informação que os alunos teriam de relembrar: “O que é uma epopeia?”. 

Conclui com uma definição, ditada, que os alunos registam no seu caderno. Salienta 

enfaticamente palavras que surgiram da definição dada pelo aluno. Relaciona a 

Mensagem com os Lusíadas, ligando-a à relação que o próprio Fernando Pessoa fez, só 

depois fala do programa (de questões formais). Remete para uma aula de Outubro, em 

que falaram de Teixeira de Pascoais e do saudosismo. Refere-se ao título, inicialmente 

previsto como Portugal, mas que acabou por ser Mensagem. Refere situações mais ou 

menos ridículas, pormenores, da época e “entretanto, encontrou-se nos papéis dele 

assim «Mens agitat molem»” (“o espírito move a massa”). E faz a ligação à Eneida. 

Pede que falem da obra – não a leram, mas viram o filme. Os alunos não reagem. 

Começa a contar a história de Eneias, toca para sair e acaba com um suspense: “O que 

está ele a fazer no inferno?” 

Tal como no período passado, os alunos são bastante correctos (só se sentam 

depois de terem autorização da prof, levantam o braço quando querem intervir...). Na 

parte gramatical, tiveram reacções oscilantes: passaram o que estava no quadro, 

tomaram notas, intervieram; estiveram talvez um pouco mais conversadores do que nas 

aulas anteriores, por vezes pareciam mais amorfos. Agitaram-se com as várias hipóteses 

de aportuguesamento de “hamburguer” ou  com a dicção de alguns exemplos (Ufo). O 

tempo dedicado à Mensagem foi de atenção, absorção e tratamento de informação. 

Tomaram notas, participaram. 

 

Interacção – A aula baseou-se essencialmente na interacção. É normalmente rica 

e aprofundada. Parece feita de pequenos círculos: a prof lança o assunto, os alunos vão 

livremente dando a sua opinião, a prof aproveita o que lhe parece importante, enfatiza 

essas palavras dos alunos, pede-lhes que as expliquem ou faz novas perguntas para 

aprofundar os conceitos, pede exemplos, faz ligação a aulas, actividades, matérias 

anteriores (por vezes distantes), certifica-se de que está a compreender bem (que não há 

problemas de comunicação) e, no final, conclui com a definição da palavra que dita de 

forma escorreita e sem apoio escrito ou escreve-a no quadro. Significa que a informação 
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resulta numa sistematização, retirando-lhe algum carácter que pudesse ter de conversa 

leviana. Tudo parece ser feito com naturalidade. 

 

Feedback – em interacção, dá feedback com frequência. Um feedback correctivo 

do tipo “Sim”, “Não”, “Isso não é uma sigla, é um acrónimo”, por vezes hesita, reflecte 

sobre a resposta e toma a sua decisão fundamentada. 

A devolução dos textos escritos pelos alunos foi precedida de um comentário 

global ao grupo-turma: a estrutura dos textos está, genericamente, bem. Porém, critica-

os porque as ideias são muito conformes, pouco ousadas; esperava que, ao falarem do 

“Portugal ideal”, o relacionassem com as obras que estão a ler em contrato de leitura 

(todas se relacionam com a sociedade ideal). Destaca algumas composições pelo 

conteúdo. Lê uma parte da de um aluno, elogiando a sua intertextualidade. Chama, no 

entanto, a sua atenção para o facto de poder ter aludido situações decorrentes da obra 

que está a ler. Preocupa-se com a densidade do texto para que não pareça uma 

“conversa de café”. Distribui os textos – estão corrigidos, têm alguns comentários em 

tópicos. Os alunos lêem-nos, olham para os textos. No final da aula, houve dois ou três 

alunos que abordaram a prof a propósito destes textos: não percebiam o que a prof tinha 

comentado, aonde queria chegar ou como queria que tivessem feito. Desta vez pareceu 

compreenderem as explicações da prof. 

 

Relação AF/AS – O ambiente de aula continua agradável e motivador. Os 

alunos mantêm a curiosidade pelos assuntos abordados; a literatura parece, no entanto, 

mais desafiadora. Em ambos os casos, fazem-se ligações à realidade juvenil. Contudo, a 

parte gramatical deixa transparecer alguma obrigatoriedade (para cumprir programa) e, 

particularmente, disse-me a prof que “foi com aquele texto que consegui encaixar esta 

parte da gramática”. Assim, parece-me que, só por ser obrigatório, por eventualmente 

vir a ser testado, a prof o trabalhou – era matéria que eles já sabiam com outra 

designação (poderiam apenas ter de reavivar a memória). O espaço dedicado à literatura 

é muito mais empático, presta-se a histórias e pormenores, a curiosidades que os alunos 

parece pedirem e a prof sabe alimentar muito bem. Os curtos espaços de controlo das 

aprendizagens pareceram servir exclusivamente(?) fins formativos, funcionando como 

suporte à aprendizagem por permitir à prof avançar na matéria.  
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Em suma – O trabalho em aula assentou no grupo-turma. De base informativa, 

foi uma aula intercalada com a partilha da informação, a aplicação dos conhecimentos e 

o controlo das aprendizagens. Este controlo da parte gramatical assim como o feedback 

que antecedeu a devolução das composições constituíram momentos claros de 

preocupações formativas. 

A unidade temática iniciou-se às 9H35 com a transmissão de informação, de 

forma predominantemente expositiva. 

Legenda

Espaço eminentemente avaliativo

Espaço eminentemente de prática

Espaço eminentemente informativo

Desenrolar da aula na relação AF/AS

Iniciativa do prof

Iniciativa do aluno

AS

AF

5.ª aula 6.ª aula
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Relato das 7.ª e 8.ª aulas observadas 

Unidade temática: Mensagem 

Escola B – turma 12B 

 Professora: Beatriz 

 

Dia 23 de Janeiro de 2007, 3.ª-feira, 08H20-09H50 – 59.ª e 60.ª aulas.  

Por doença, a prof faltou à aula de 6.ªf, dia 19/1. 

 

Sumário – Continuação do estudo da obra Mensagem de Fernando Pessoa. A 

estrutura simbólica deste texto épico-lírico.   

 

Descrição – A aula iniciou-se com o esclarecimento de um problema. 

Apercebendo-se de que não poderia ir à aula de 6.ªf., por continuar com febre, às 7h30 

da manhã, a prof introduziu, na sua página da internet, actividades para os alunos 

desenvolverem nas aulas de substituição, tendo depois telefonado para a escola a avisar 

a auxiliar. Houve um problema de comunicação e esta turma nem soube que a prof 

estava doente nem sequer teve aula de substituição. Em suma, os alunos não fizeram 

nenhuma das actividades de escrita propostas. Assim, ficam com TPC para a próxima 

6.ªf.: fazem a proposta B da aula de 19 de Janeiro. O TPC não foi ditado nem escrito no 

quadro. Um aluno perguntou: “A prof leva ou é para ler na aula?” “Acho que levo 

todos! ... embora depois possa ler os 3 melhores, por exemplo”. 

A aula propriamente dita começou pelas 8H35. De forma eminentemente 

expositiva, por vezes entrecortada por perguntas aos alunos, a prof retomou informação 

veiculada na aula anterior: a questão do título que substituíu Portugal (na altura nome 

de sapatos, pensões... palavra “prostituída” segundo Cunha Dias). F.P., sensível a este 

conselho, decide procurar outro título para o seu texto épico-lírico. Relaciona-o com a 

Eneida e com Os Lusíadas. Começa a contar a história de Eneias e pede a atenção dos 

alunos para todos os pormenores pois vão ser importantes para mais tarde 

compreenderem o texto – «Mens agitat molem»” (“o espírito move a massa”) é dito 

pelo pai de Eneias no Inferno. Relaciona com a Quinta da Regaleira – só duas alunas lá 

foram com os familiares; uma conta, de forma mais ou menos atabalhoada, a sua 

descida ao poço. A prof conclui com a simbologia do percurso iniciático, a purificação 

feita pela passagem pela escuridão que depois nos conduz à luz. Refere a Maçonaria, 

Rosa Cruz, Ordem dos Templários, a simbologia dos números... Mantém-se no seu 
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espaço, de vez em quando escreve no quadro. Enquanto prepara o retroprojector 

continua a falar, mas já não de forma tão escorreita. Fala da simbologia do n.º 3, os 

alunos dizem o que sabem: harmonia, união, 3 etapas da vida. A partir desta última, 

apresenta a estrutura da Mensagem, em acetato: as partes, os títulos e subtítulos com as 

datas dos poemas. Simbologia do 12 (perfeição, apóstolos, meses, fim do ciclo que 

recomeça). Publicação da obra em 1 Dez de 1934, porquê? “Dia da Restauração”, 

respondem. Refere a estrutura externa e interna do poema, a ordem não cronológica dos 

poemas. E sintetiza como se estivesse a ditar: “A Mensagem fala de figuras que ao 

longo da História sentiram uma missão a cumprir...” e continua mudando de tom. 

Retoma a ideia do V Império. Os alunos intervêm em função da informação que a prof 

tinha dado no início do estudo de F.P. “Nabucodonosor, diz-vos alguma coisa?” “Sim, 

mas...” não conseguem explicar. A prof conta a história da estátua, do profeta Daniel... 

Cada parte do corpo da estátua corresponde a uma matéria (ouro, prata, bronze...) e uma 

pedra destrói-a e transforma-a numa montanha. Para Pessoa essa pedra era Portugal. 

Para F.P. o I Império foi o da civilização grega, o II o da romana, o III o do 

cristianismo, o IV o da Europa laica, depois da Renascença (pós Revolução Industrial). 

O V Império seria o de Portugal. Ligação a Pe. António Vieira, com o V Império (de 

existência física e geográfica: o Brasil). Retoma informação sobre as figuras da 

Mensagem. Sintetiza informação com novo esquema em acetato, explica-o depois de os 

alunos pararem de escrever (excepto um). Os esquemas estão na sua pág. da net; podem 

e devem lá ir buscá-los. O 1.º passa a ser obrigatório nas aulas de Português. Concluída 

a parte teórica pergunta se há dúvidas. Surge uma. A prof explica. 

Às 9H38 começa a parte da análise/aplicação. Pág.128: “O dos Castelos”. Leitura 

em silêncio, depois em voz alta feita pela prof.  

Os alunos estão muito atentos. Alguns alunos escrevem, tiram notas; outros 

ouvem e vão inclusive adiantando com palavras que completam o discurso da prof. A 

prof, que nunca diz para escreverem uma ou outra parte do seu discurso, modela-o de tal 

modo que os alunos entendem que aquela parte é para ouvir, para interagir, para 

escrever... quando parece que está a ditar todos os alunos escrevem, ela muda o tom e 

eles ouvem-na. Mais para o fim da aula, um aluno parecia não resistir ao sono. Por 

coincidência ou não, pouco depois de eu ter dado por isso a prof solicitou a sua 

intervenção. 
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Interacção – Na primeira parte foi mais escassa. Ocorreu pontualmente como 

técnica de comunicação, para avançar no seu discurso, mas tendo decidido previamente 

(parece) o que iria dizer a seguir: perguntou se alguém conhecia a Quinta da Regaleira, 

o que sabiam sobre a simbologia do n.º3 e do n.º12. De forma mais orientada no seu 

próprio discurso, questionou-os sobre as personagens que conheciam e as que 

desconheciam, a partir dos títulos dos poemas. 

A análise do poema foi interactiva, mais livre. Um aluno, quando interpelado, diz 

que não percebeu muito bem. A prof vai fazendo perguntas às quais responde sem muita 

convicção. Muda de aluno. Vai fazendo perguntas, com mímica, ajoelha-se no chão... 

chama a atenção para algumas palavras como jazer – os alunos não conseguiam dizer 

em que posição se encontrava essa figura feminina. 

 

Suportes – Normalmente, para além dos seus conhecimentos, parece usar o 

manual e um ou outro texto que fotocopia. Hoje recorreu a acetatos para apresentar a 

estrutura da obra e esquemas que facilitam a compreensão. A letra estava muito 

pequena, o que a prof justificou com a necessidade de dar a visão global, no entanto, 

quando restringiu a análise a uma parte do acetato, soube aumentá-lo e torná-lo mais 

legível. 

O quadro negro também serve para fazer pequenos esquemas e para redigir 

palavras ou definições. 

 

Relação AF/AS – O trabalho em aula assentou no grupo-turma: a primeira parte 

foi informativa, de exposição da informação; a segunda mais interactiva, para análise e 

aplicação dos conhecimentos. Esta aula pareceu-me ter mais propósitos formativos que 

sumativos, pelo interesse manifestado pelos alunos, pelo aprofundamento das 

questões... Talvez o TPC tenha surgido com intenções mais sumativas – pede-se um 

tipo de texto como o que pode surgir no exame e não surgiu a propósito de um assunto 

específico que estivesse a ser tratado na aula ou que sirva para a sua progressão.  

 

P.S. – Em conversa após a aula, a prof disse-me que não tinha gostado da aula. De 

facto, eu notei-a com menos garra, por vezes um pouco perdida no fio condutor do seu 

raciocínio – terá sido pelo uso do retroprojector? Por ter sido uma aula eminentemente 

expositiva? Por a matéria não estar muito sólida (no aprofundamento que fez)? Por 
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ainda não estar a 100%? Ela pode não se ter sentido muito bem, mas eles reagiram 

como sempre. 

Legenda

Espaço eminentemente avaliativo

Espaço eminentemente de prática

Espaço eminentemente informativo

Desenrolar da aula na relação AF/AS

Iniciativa do prof

Iniciativa do aluno

AS

AF

7.ª aula 8.ª aula

 

 

 



Beatriz  Observações 

 16 

Relato das 9.ª e 10.ª aulas observadas 

Unidade temática: Mensagem 

Escola B – turma 12B 

 Professora: Beatriz 

 

Dia 26 de Janeiro de 2007, 6.ª-feira, 11H55-13H25 – 61.ª e 62.ª aulas.  

 

Sumário – Continuação do estudo da Mensagem de Fernando Pessoa. Leitura 

comentada de poemas. Audição do poema “O Infante”, interpretado por Dulce Pontes.   

 

Descrição – A aula iniciou-se com conversas sobre assuntos prévios. Primeiro, os 

vídeos dos trabalhos apresentados no período passado – a prof comentou um que viu 

(foi pena a câmara estar parada e sempre na mesma perspectiva) – e recebeu outro. 

Depois conversaram sobre os TPC e a prof recolheu todos. Depois sobre a estrutura do 

teste da próxima semana. Finalmente, sobre a hipótese de terem aula na próxima 4.ªf 

para compensar a falta da prof – o Beltrano falará com a explicadora para o libertar 

nessa hora enquanto a prof falará com o DT da turma por causa da falta colectiva do dia 

19/1. A propósito do funcionamento do língua, uma aluna fala da suspensão da TLEBS; 

a prof desvaloriza a notícia, explicando a diferença entre TLEBS e gramática e dizendo 

que ninguém vai perguntar “Como se chama...” nem no exame. 

Às 12H13 a matéria da aula começou com a interpretação de O dos Castelos, às 

12H34 D. Dinis, sempre em interacção. Estes poemas parecem mais um pretexto para 

conversarem sobre o assunto do que uma análise pura e dura do texto. Vão referindo a 

simbologia dos números 12, 24, do grifo... Passam à segunda parte da Mensagem, com 

o Infante. Desta vez a leitura é feita por Dulce Pontes, que tem o poema musicado. Pede 

que comparem a interpretação da cantora com a do autor. 

Os alunos tiram notas, ouvem, olham... participam, por vezes trocam impressões 

com o vizinho do lado. Interagem normalmente com a prof, raramente o fazem uns com 

os outros de forma oficial. Não se levantam assim que toca, mas depois de a prof 

concluir a aula e agradecer (não sei se é sempre). 

 

Interacção – Serve para fazer passar informação, para analisar poemas, para 

recuperar a informação veiculada na(s) aula(s) anterior(es), para aprofundar 

questões/temas como a  morte, os feitos... para comparar aspectos da Mensagem com Os 
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Lusíadas, para conceptualizar observações/opiniões dos alunos, para os provocar (por 

vezes, di-lo claramente), para estimular o pensamento crítico (“Eu não estou a pedir que 

concordem com esta perspectiva; quero é que a compreendam!”), etc. Apoia-se 

normalmente em perguntas para resposta aberta: “E então, que vos pareceu?”; “O que é 

que a música vos faz sentir? Só a música.”. 

 

Feedback – É dado com frequência revelando uma posição de certificação 

(certo/errado, concordo/discordo... – “Claro! Isso percebe-se que sim”; “Hum, hum. 

Pois não, pois não”), mas apreciativa porque fundamenta quase sempre. Quando a 

resposta não é a esperada, há normalmente algo que a prof encontra como positivo “É 

um propagador do mito, não é? Ele [F.P.] também.”; “Sim. Está bem... A sua ideia está 

correcta, a forma como organizou o discurso é que não foi a melhor”, outras vezes 

recupera apenas parte da resposta e completa-a, enfatizando o que está correcto.  

 

Humildade da prof – Além disso, no feedback que dá não exclui a sua 

responsabilidade por uma boa comunicação: “Não foi exactamente isso que eu disse... 

Eu também posso não ter sido muito clara.” 

 

AS – No início da aula foi apresentada a estrutura do teste: um poema de um 

heterónimo com perguntas de interpretação e também sobre conhecimento. A 

Mensagem surge, mas em algo mais genérico. Para o funcionamento da língua são 

contemplados aspectos como o valor das frases relativas, as expressões nominais e 

processos de inovação lexical. O III grupo é constituído por um texto expositivo-

argumentativo – a prof vai tentar arranjar um tema que articule Fernando Pessoa com 

um tema actual, como o da internet, por exemplo. 

 

Valorização do trabalho/pensamento dos alunos – A prof tem, normalmente, 

reacções ou respostas que valorizam o trabalho dos alunos. No comentário ao vídeo de 

um dos trabalhos, mesmo ao dizer que foi pena a câmara estar parada e sempre na 

mesma perspectiva, justificou – porque é muito bom para explicar a fragmentação do 

eu(?) aos alunos dos próximos anos. Este tipo de justificação é algo frequente. Noutra 

situação: “Bem visto, Bernardino. Gostei da ideia!”; “«Mística», gostei da palavra”; 

“Exactamente. Muito interessante!”; “Boa interpretação. Gostei disso!”. Confronta a 

interpretação de uns alunos com a de outros, com a sua, com a de Dulce Pontes.  
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Ligação à actualidade – A prof tem por hábito relacionar os assuntos que trata 

com as questões da actualidade: “Oh B., acha normal que D. Sebastião não tenha ficado 

nos 100 maiores de Portugal?”. Utilização de uma canção de Dulce Pontes. 

 

Relação AF/AS – O trabalho em aula assentou no grupo-turma, centrado na prof 

(é ela que decide sobre o percurso da aula). Foi uma aula interactiva informativa e de 

aplicação dos conhecimentos. À excepção do início, pareceu-me ter mais propósitos 

formativos que sumativos, pelo interesse manifestado pelos alunos, pelo 

aprofundamento das questões, pelas estratégias de motivação, pela relação com a 

música...  

Legenda

Espaço eminentemente avaliativo

Espaço eminentemente de prática

Espaço eminentemente informativo

Desenrolar da aula na relação AF/AS

Iniciativa do prof

Iniciativa do aluno

AS

AF

9.ª aula 10.ª aula
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Relato das 11.ª e 12.ª aulas observadas 

Unidade temática: Mensagem 

Escola B – turma 12B 

 Professora: Beatriz 

 

Dia 30 de Janeiro de 2007, 3.ª-feira, 08H20-09H50 – 63.ª e 64.ª aulas.  

 

Sumário – Continuação do estudo da Mensagem de Fernando Pessoa. Leitura e 

interpretação de poemas da segunda e da terceira partes.   

 

Descrição – Num momento prévio, houve um pedido de informação da prof para 

saber se havia dúvidas para o teste de 6.ªf. Não pretende resolvê-las hoje, apenas se quer 

preparar para amanhã (aula extra que compensará a de dia 19/1). Alguns alunos (2 ou 3) 

levantam questões de literatura, mas sobretudo de funcionamento da língua. Referiu-se 

depois aos textos corrigidos em casa, fazendo um comentário global. Geralmente, a 

estrutura está muito bem – já perceberam como devem construí-los. Estes textos têm 

mais conteúdo que os anteriores, talvez porque os alunos dominam melhor o assunto... 

Leu 3 ou 4 textos, embora nem sempre o faça na íntegra. Destacou o “Manjar exótico 

pessoano” da Luísa. Entregou os textos enquanto fazia pequenos comentários 

personalizados. Repreendeu os que copiaram; só o Bernardino foi à aula; a B. faltou – 

falará com ela na aula seguinte. 

A aula começou às 8H40 retomando a música da última aula, num breve diálogo. 

Passou para a interpretação de Mar Português. Mudou de estratégia na leitura: primeiro 

leram em silêncio, depois leu a Bela e o B.. Para este aluno (só para ele?) ler com 

entoação é declamar. Compara com Os Lusíadas. Trabalham Prece. A prof lê em voz 

alta. Dialogam.  

Enquanto a prof lia o texto da Luísa, ela balança a perna, sorri e olha para baixo 

mais ou menos envergonhada. Os alunos continuam a levantar o dedo para falar. 

Relacionam matérias. Por vezes falam com o colega do lado para resolverem questões 

relacionadas com a aula: o Bernardino pergunta à Bruno o que significa vil, ela não 

reage, talvez não saiba. De vez em quando tomam notas por motu proprio. 

Depois da aula acabada, individualmente, dois alunos dirigiram-se à prof: o 

Bernardino, para saber se não se podia consultar informação para fazer os textos – a 

prof distinguiu consulta de plágio, que, em última instância (e não é o caso), é 
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considerado crime –; a Bianca para rever os comentários que a prof fez no seu texto. 

Ficou triste com o resultado. A prof explicou-lhe o que não percebia, achando que o 

problema estava na estrutura (no plano) por não conseguir perceber a relação entre os 

diferentes pontos. Sugeriu que a aluna refizesse o texto e que lho apresentasse incluindo 

a primeira versão. 

 

Interacção – Aula toda em interacção. Serve para estimular o pensamento crítico, 

para relacionar umas aulas com as outras, para recuperar informação mais ou menos 

recente, para os alunos exprimirem as sensações que o texto lhes provoca, para 

aventarem hipóteses de interpretação, para fundamentarem “Se você me explicasse...”, 

“Já percebi.”. Dá tempo de resposta – hoje chegou a suspender a interacção com alguns 

alunos, passou a outros e depois voltou aos primeiros para saber se já tinham pensado 

melhor no assunto ou se já tinham o discurso organizado; não esqueceu ninguém.  

 

Feedback – Global e apreciativo dos textos corrigidos em casa. Aproveita estes 

momentos para pedir explicações, para esclarecer dúvidas – leu um pouco do de uma 

aluna que não estava: “É pena. Queria que ela explicasse porque escolheu estes três 

heterónimos. Não percebo qual é a relação entre eles”. Os temas da TV e da net estão 

bons porque dão as duas perspectivas: por um lado... por outro lado... 

A Bianca quis rever os comentários escritos da prof, no fim da aula porque não os 

percebeu. Ficou triste com o resultado. A prof explicou-lhe o que não compreendia, 

achando que o problema está na estrutura (no plano) por não conseguir perceber a 

relação entre os diferentes pontos. Sugeriu que a aluna refizesse o texto e que lho 

apresentasse incluindo a primeira versão. 

 

Humildade da prof –Também nesta aula a prof assumiu mais do que uma vez a 

eventual culpa de os ter confundido ou de não ter sido clara na expressão do raciocínio 

“O que queria dizer? Era isto? Se calhar fui eu que esperava outra leitura e não fui capaz 

de perceber”. 

 

Formação para os valores/rigor/intransigência – A prof desconfiou que dois 

dos textos não foram feitos pelos alunos. Antes de falar com eles, certificou-se disso 

mesmo: “B., para além da Wikipédia, que mais consultou?”. O aluno não reagiu muito, 

disse que tinha feito uma pesquisa... A prof falou essencialmente da necessidade de se 
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indicar a fonte, quando se copiam partes, “para não dar a entender erradamente que o 

texto é nosso”.  

Acabada a aula, o B. foi perguntar à prof se não se podia consultar informação 

para fazer os textos – a prof distinguiu consulta de plágio, que, em última instância (e 

não é o caso), é considerado crime.  

 

Valorização do trabalho/pensamento dos alunos – “Tem piada, por acaso não 

via nada assim, mas faz sentido o que o B. está a dizer. É uma outra perspectiva.”.  

 

Ligação com a actualidade – Reflectem sobre o facto de hoje haver ou não uma 

pequenina chama em Portugal, pronta a ser despertada. E todos falam simbolicamente. 

A prof aproveita depois para refazer a ligação a Fernando Pessoa. 

 

AS – A prof começa por perguntar que dúvidas têm para o teste. No final da aula 

há nova referência a uma pergunta do teste de carácter genérico.  

 

Reflexão minha – Parece que as competências básicas já estão, de facto, 

adquiridas de anos anteriores, talvez por isso tenham tempo para explorar os textos de 

modo mais aprofundado. 

Legenda

Espaço eminentemente avaliativo

Espaço eminentemente de prática

Espaço eminentemente informativo

Desenrolar da aula na relação AF/AS

Iniciativa do prof

Iniciativa do aluno

AS

AF

11.ª aula 12.ª aula
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Relato das 13.ª e 14.ª aulas observadas 

Unidade temática: Mensagem 

Escola B – turma 12B 

 Professora: Beatriz 

 

Dia 31 de Janeiro de 2007, 4.ª-feira, 11H55-13H25 – 65.ª e 66.ª aulas.  

 

Sumário – Leitura comentada do poema “O Quinto Império” da terceira parte da 

Mensagem. Preparação para o teste: esclarecimento de dúvidas. 

 

Descrição – Num momento prévio, dois ou três alunos fizeram perguntas sobre o 

teste, relacionando-o com a Mensagem. Só sai uma pergunta genérica. O assunto não foi 

desenvolvido. Há a entrega comentada de textos feitos pelos alunos: dois que faltaram 

na última aula e uma que chegou atrasada.  

De resto, a aula tem duas partes: análise de um texto e esclarecimento de dúvidas. 

Às 12h14 inicia-se o estudo da Mensagem. Ainda usa 3 minutos para falar de outra 

turma porque ficaram de fazer uma música para o tema Mar Português; também estes 

alunos, se e os que quiserem, podem fazer o mesmo tipo de trabalho ou juntarem-se aos 

amigos da outra turma. Dialogam para fazer a análise do Quinto Império. Também 

falam dos símbolos, dos sinais, dos avisos... A prof lê e pede um trabalho um pouco 

diferente: que em pares seleccionem 5 versos que sirvam de resumo à ideia do texto. 

Tiveram entre 5 e 10 minutos. Nesta altura, a prof deixou o seu espaço e aproximou-se 

dos alunos – via o que estavam a fazer, ajudou dois a interpretarem uns versos... 

Retomou o grupo-turma, em interacção, e todos dizem qual foi a sua opção e justificam-

na, não na íntegra; a prof evita repetições. 

Às 12h53 começa a segunda parte da aula, preocupação clara com o controlo das 

aprendizagens. Como a prof já sabia que dúvidas tinham, trouxe acetatos, que projectou 

e deixou na sua página em Exp. Referenciais, pelo que não precisam de copiar, apenas 

de tirar notas. Um aluno lê. A prof lê interpretando – fazem a revisão gramatical. Os 

alunos vão fazendo perguntas, para as quais nem sempre a prof tem resposta. 

Preocupam-se com o teste “E no teste? Também vai pôr questões destas?” “Não. No 

teste não. Só as inequívocas”. Há mais algumas perguntas que a prof esclarece. E 

continuam mesmo depois de tocar para sair. A prof autoriza a saída mas continua a 

esclarecer dúvidas com alguns alunos. 
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Os alunos mantêm o bom comportamento habitual, mas não deixam de ser alunos 

e de exprimir os seus sentimentos: perante um forte elogio da prof à Bia, a Bruna, 

silenciosamente, dá uma palmadinha nas costas da Bia e as duas sorriem e retomam o 

trabalho. Porém, foi notória alguma agitação/conversa na turma em geral após o 

trabalho em pares – parece que concluiam algumas conversas particulares anteriormente 

iniciadas, como aconteceu com os meus vizinhos.  

 

Interacção – Em interacção, retomaram o estudo da obra, com uma pergunta 

aberta “Vamos trabalhar o Quinto Império. Porquê, aqui na 3.ª parte?” vários alunos 

intervêm – foi uma forma de retomar informação veiculada noutras aulas. Por vezes os 

alunos interpelam a prof para saberem se a sua interpretação está correcta ou é viável. 

“F.P. era monárquico?”. A prof ficou um pouco sem palavras mas foi dizendo “Ricardo 

Reis era. O F.P. da Mensagem não... Mas porquê?” Ainda falaram do Banqueiro 

Anarquista. A prof concluiu que a interpretação do tema das monarquias era 

independente da posição do autor. 

No final de um assunto, da análise de um poema... pergunta sistematicamente se 

têm alguma observação ou pergunta a fazer, se podem avançar para outro assunto. 

 

Feedback – Na entrega dos textos a prof fez três comentários dirigidos a cada um 

dos alunos: o 1.º sobre o esquema do texto, baseado em setas – pediu que a aluna 

estabelecesse as relações através de números, pois as setas fazem relações que o prof 

corrector tem de interpretar, o uso de números facilita essa interpretação –; o 2.º foi um 

pedido de esclarecimento sobre o conteúdo do texto – porque juntar numa antologia 

Caeiro, Chevalier de Pas e Alexandre Church? Qual a relação? A aluna explicou e a 

prof percebeu mesmo não tendo achado relevante –; o 3.º sobre o outro texto plagiado 

(além do mais o texto concluia com uma questão ética sobre o plágio). A aluna negou 

ter copiado o texto de um livro ou da internet. A prof confrontou-a com a fotocópia da 

contracapa de um livro que é ipsis verbis parte do seu texto “Como explica uma 

coincidência destas?”. A aluna jura que não copiou nada. Mas disse no início que pediu 

ajuda a uma amiga e que fez o texto com ela (é o primeiro ano que a aluna está nesta 

escola, veio do Alentejo, vive numa residência com várias universitárias). A prof diz 

que lhe está a dar vários benefícios de dúvida. “Não se pode fazer isto, é plágio, é 

crime! Não pode fazer de mim parva!”.  
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Formação para os valores/rigor/intransigência – Depois da aula a prof disse-me 

que ficou ainda mais triste com a situação de plágio porque esperava que a aluna fosse 

falar com ela, no final, em particular, e isso não aconteceu. “Das duas uma, ou uma 

amiga universitária lhe entregou aquele texto e ela não sabia que era copiado ou a aluna 

é muito sonsa!” 

 

Valorização do trabalho/pensamento dos alunos – “Se mais alguém quiser dizer 

alguma coisa... Parece-me muito bem feito o raciocínio da Bia, por isso não vou 

acrescentar nada.”; “Acho que é uma probabilidade muito interessante”. Perante a 

pergunta se os 4 tempos correponderão às dinastias: “Não me parece nada estranho. 

Acho até uma ideia muito curiosa”. 

 

Humildade da prof – Perante dúvidas dos alunos, a prof responde ou assume o 

desconhecimento. Aliás, nesta aula, ao falar das expressões referenciais, isso aconteceu 

várias vezes. Quase numa situação de desespero (meio a sério meio a brincar) a prof 

chegou a dizer “Não me façam mais perguntas difíceis” e, seriamente, disse “Lamento 

não ter respostas inequívocas para vos dar!”, “As vossas perguntas são pertinentes, só 

lamento não ter respostas para vos dar. E até quase poder antecipar que muito 

provavelmente não vou conseguir trazer resposta...” – a TLEBS constitui, de facto, um 

factor de insegurança para profs e alunos. A prof ficou de procurar resposta para 3 

perguntas. 

Legenda

Espaço eminentemente avaliativo

Espaço eminentemente de prática

Espaço eminentemente informativo

Desenrolar da aula na relação AF/AS

Iniciativa do prof

Iniciativa do aluno

AS

AF

13.ª aula 14.ª aula
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Relato das 15.ª e 16.ª aulas observadas 

Unidade temática: Mensagem 

Escola B – turma 12B 

 Professora: Beatriz 

 

Dia 6 de Fevereiro de 2007, 3.ª-feira, 08H20-09H50 – 69.ª e 70.ª aulas.  

As 67.ª e 68.ª aulas ocorreram no dia 2 de Fevereiro, dia de teste. Não assisti. 

 

Sumário – Conclusão do estudo da Mensagem. Audição da música “Amor a 

Portugal” de Dulce Pontes: exercício de escuta activa. Visionamento de um viedoclip. 

 

Descrição – Houve um problema: a prof esqueceu-se de parar na entrada da 

escola, onde nos costumamos encontrar e, como estava atrasada, só depois de chegar à 

sala pediu à contínua que me chamasse. Disse-me a prof, mais tarde, que antes de iniciar 

a aula e enquanto esperava por mim fizeram breves comentários sobre o teste: uns 

alunos disseram que iam ter negativas e outros que lhes tinha corrido bem. O 

funcionamento da língua parece ter sido o que mais indispôs os alunos (nomeadamente 

o Bruno (dos melhores alunos) que estava muito preocupado e que levantou as questões 

que originaram as revisões na aula anterior à do teste). 

A aula organizou-se em duas partes: uma primeira de conclusão da análise da 

Mensagem; uma segunda, de extensão, relacionada com a actualidade, por apresentar 

uma música de Dulce Pontes, com um texto que poderia ter surgido desta obra e que foi 

utilizado pelos media como apanhado final do Campeonato de Futebol, Euro 2004. Às 

8h32 começou a primeira parte com a interacção sobre a poesia, sua justificação, sobre 

o Bandarra e a sua previsão do nevoeiro, sobre o sebastianismo, sobre Padre António 

Vieira. Análise do poema “Screvo meu livro à beira mágoa” (p.139). Lêem o texto 

silenciosamente. Uma aluna lê em voz alta. Na análise do texto a prof relaciona o 

sublinhado da leitura (creio eu que é muito provável que tenha sido involuntário!) com a 

interpretação que se estava a fazer. Fala-se do ano messiânico para Pessoa (“lá para 

78”), relacionando com a sua própria função (mais um dos escolhidos). Exploração dos 

sentimentos lidos/sentidos no poema. Refere a sua incompreensão pela falta da 

expressão latina final no manual, “Valete Fratres”. Alude a simbologia dos maçons e da 

ordem de Rosa Cruz, mas não os explora. Interpretação das últimas palavras lidas como 

“Vá, movam-se!”, relação com os sinais de pontuação. 
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A segunda parte da aula começou às 9h20. Pede que os alunos escrevam as 

palavras da canção de Dulce Pontes, do álbum com Énio Morricone. Avisa que não é 

muito fácil, mas que vão ouvir a canção duas vezes. Na correcção oral, os alunos vão 

lendo as suas versões (uns e outros), a prof vai corrigindo, pois tem a letra original. E 

faz a interpretação do texto: “Então, vamos lá ver. O que é para a Dulce Pontes cumprir 

Portugal?” Para ela é o amor ao país, não há um eleito, somos todos. “E o que vos 

parece? Já se cumpriu Portugal?” “O que é para vocês o Quinto Império?”. “Se cá 

tivessem as condições ideias, mudariam na mesma de país? Porquê?” “E o amor a 

Portugal?...”. Os alunos referem o Mundial, a bandeira, o povo... e assumiram-se 

também eles como eleitos (achei). Passando a outro momento da aula, a prof, que queria 

passar o videoclip do Euro 2004, com a  mesma música da Dulce Pontes, teve 

problemas com a máquina, mas ainda conseguiu passá-lo. No entanto, quase 

desesperou. Quebrou o ritmo da aula e o suspense que tinha criado. Foi um momento de 

agitação que aproveitaram para falar, comentar em voz alta as imagens que iam vendo 

enquanto a prof procurava o local certo, etc. 

A Bia toma notas. A B. lê em voz alta (rapidamente e +- bem). Hoje, houve algum 

momento em que pareciam estar adormecidos... Nem todos os alunos têm manual, mas 

quase; a prof não faz qualquer reparo. Não me parece que os alunos estejam habituados 

a fazer exercícios de escuta activa. Os alunos foram escrevendo, alguns com 

dificuldade. Por vezes copiam ou consultam o colega do lado (sobretudo entre as duas 

audições); um aluno procura no livro. A prof dá por isso(?), não se preocupa.  

 

Interacção – A prof interpela essencialmente quem tem o braço levantado, mas 

também outros alunos, de vez em quando. Por esta razão, de um modo geral não há 

quebra de ritmo do diálogo, porém, ao solicitar a participação dos outros, nota-se uma 

ligeira quebra, pois dá tempo para responderem. Perante o impasse de um aluno, uma 

vez alterou um pouco o verso para ver se facilitava a interpretação. Não deu. “Está 

atrapalhado ainda?” e passa a outro. Noutra circunstância, a aluna foi dando respostas 

curtas e algo incertas. A prof foi aproveitando algumas palavras. Fez perguntas para as 

quais obteve pequenas respostas. Conclui com o raciocínio de um aluno e dá reforço 

positivo. “Já percebi. Já percebi. Já percebi”.  

Assisti a um momento raro (só vi 2 ou 3) de interacção horizontal: “Não, eu acho 

que o que ele quer dizer é que...”, diz a Bia respondendo a um colega. 
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Valorização do trabalho/pensamento dos alunos – “Diga lá a sua ideia para ver 

aonde é que posso ir buscar mais”. “Ah, é uma proposta... Não tinha pensado nisso, mas 

é uma hipótese”. “Percebo o que estão a dizer... são leituras possíveis. Mas estou a olhar 

para o último verso...” e dá a sua explicação. Como os alunos estão todos a tirar notas: 

“Eu estou a ver-vos a escrever como se o prof tivesse a resposta certa, mas cuidado 

porque a vossa interpretação também pode estar correcta. A minha é mais uma 

interpretação”. No final do estudo, a prof fez um pequeno balanço da Mensagem, 

dizendo que acha que os alunos foram aderindo progressivamente ao texto. Pergunta o 

que acharam e a resposta foi favorável “Eu gostei”. 

 

Feedback – “Penso que não, penso que não”.  

Legenda

Espaço eminentemente avaliativo

Espaço eminentemente de prática

Espaço eminentemente informativo

Desenrolar da aula na relação AF/AS

Iniciativa do prof

Iniciativa do aluno

AS

AF

15.ª aula 16.ª aula
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Relato das 17.ª e 18.ª aulas observadas 

Assunto: Contrato de leitura 

Escola B – turma 12B 

 Professora: Beatriz 

 

Dia 21 de Março de 2007, 4.ª-feira, 11H55-13H25.  

 

Situação/descrição – Fui convidada a ir assistir às aulas de apresentação dos 

trabalhos, que ocorreram 3.ªf, 4.ªf e 6.ªf. Fui apenas aos de 4.ªf., por não poder estar nos 

restantes momentos.  

Houve a apresentação e comentário de dois trabalhos. Identificando de forma 

simplista: o do Bruno e o do Bernardino. O primeiro baseava-se em duas ou três obras 

e, como lhes disse “não era um trabalho, mas um trabalhão”. Constou de uma 

apresentação complexa, baseada em powerpoint e vídeo, numa canção com texto feito 

por eles (e cantada por eles), em maquetes e mini-laboratórios, num desfile, em teatro, 

em dança e na construção de um texto que reproduziram sem cábulas ou ponto. A 

determinada altura o público participou – fazia parte de um grupo que visitava os 

laboratórios do futuro (onde se concebiam os seres humanos). Depois da apresentação 

houve um período de explicação e fundamentação de cada um dos pormenores: por 

exemplo, as diferentes partes que constituiam a maquete principal incluindo todos os 

seus elementos (era ela que marcava as diferentes fases da apresentação), o facto de o 

público estar sentado no chão, em colchões em forma de U, a simbologia da dança 

final... 

O segundo trabalho baseava-se no Triunfo dos Porcos, de George Orwell. Foi 

essencialmente uma dramatização de partes seleccionadas do texto. Debateram-se com 

o problema de serem só quatro alunos e de a história ter várias personagens, mas 

resolveram-no com mestria, usando vários bonecos de pelúcia, inclusive o cão que 

expulsa Snowball da quinta e que revelou um papel activo. A identificação das 

personagens fazia-se pelas orelhas presas ao cabelo dos actores e da cauda às calcas. A 

apresentação começou in media res, como disse Bernardino na fundamentação do 

trabalho. Também estes justificaram tudo: a cor das roupas que cada um vestia, a 

simbologia de cada um dos animais, fundamentando com a intenção do autor (o ataque 

à sociedade russa), com aspectos da vida do autor... Conscientemente, deixaram no fim 

um sinal de esperança (que não consta do livro), simbolizado por um aquário. Este era 
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um globo de vidro pintado por uma aluna do grupo (mas a ideia parece ter sido 

construída por todos) com todos os elementos da história. Inicialmente encontrava-se 

cheio de açúcar. Durante a peça, perto do fim, foi substituído por um peixe vivo. 

No fim das apresentações do dia, a prof faz um comentário à globalidade dos 

trabalhos apresentados. Durante as apresentações vai tirando notas, escrevendo (o que 

não parece incomodar os alunos – será que já estão habituados?). Hoje fez alguns ao 

primeiro trabalho, no exterior da sala que os alunos escolheram e arrumaram para as 

apresentações, enquanto se preparava a segunda. Houve um período de impasse e os 

alunos estavam ansiosos pela apreciação da prof. Fez alguns comentários mais ou 

menos soltos. Mas sobre a segunda apresentação: primeiro interpolou directamente 

quatro ou cinco alunos que estavam a assistir e depois disse que concordava com eles e 

completou com uma ou outra ideia que não tinha sido referida. Outros alunos também 

fizeram perguntas e comentários, já de forma mais informal. Nestes momentos não a 

ouvi falar em classificações. Creio, no entanto, que está na cabeça de todos que os 

comentários conduzem a um 20. A prof disse-me várias vezes que, de um modo geral,  

para os trabalhos que estes alunos fazem (também na outra turma) 20 não chega. 

A professora contou-me que ontem houve a apresentação de dois outros trabalhos: 

um em forma de livro gigante (A2?), com ar de antigo, com hipotéticas reflexões do 

autor, com fotografias dos alunos, com desenhos, com imagens, com texto... uns 

sobrepostos a outros para aludir ao que se dizia e ao que se pretendia dizer (ao que 

estava camuflado)... Vi o livro e bolhas que ficaram nos dedos de algumas alunas por 

apagarem o papel queimado. O outro foi muito elogiado pela prof. Constava de uma 

casa, fechada, escura, onde os espectadores deviam entrar e ficar a ouvir o que se 

passava no exterior; não se podia ver, só ouvir o Grande Irmão. Baseava-se na obra 

1984, de George Orwell. Na casa de papelão, com mais de um metro de altura, 

couberam dez pessoas, mas o dia estava quente e quase sufocaram... 

 

Comentário – Estes trabalhos foram-me muito comentados pela professora, mas 

também pelos alunos. No final do 1.º período já tinham feito algo do género a propósito 

de Fernando Pessoa e lamentaram o facto de eu não os ter presenciado, por isso recebi 

este convite. São de facto extraordinários, de qualidade muito elevada. Mobilizam 

muitos conhecimentos e competências, estimulam uma cultura de exigência nos alunos 

(demasiado elevada segundo me disseram na entrevista), mas queriam fazer mais um no 
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3.º período. A prof acha que o período é curto e eles têm de se preocupar com os 

exames.  

É de notar também que estes trabalhos começam a ganhar fama na escola. Hoje, 

não fui só eu, mas também o Director Pedagógico (prof de Química da turma) e alunos 

de outras turmas assitiram às apresentações. Já ontem alunos de outras turmas tinham 

feito o mesmo. Além disso, no intervalo, ouvi duas outras profs falar com a Beatriz a 

dizer que gostavam de assistir aos trabalhos, quando é que o poderiam fazer. A Beatriz 

está sempre disponível. 

Legenda

Espaço eminentemente avaliativo

Espaço eminentemente de prática

Espaço eminentemente informativo

Desenrolar da aula na relação AF/AS

Iniciativa do prof

Iniciativa do aluno

AS

AF

17.ª aula 18.ª aula
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Relato das 19.ª e 20.ª aulas observadas 

Unidade temática: Memorial do Convento 

Escola B – turma 12B 

 Professora: Beatriz 

Dia 11 de Maio de 2007, 6.ª-feira, 11H55-13H25 

 

Nota prévia – A aula de hoje não foi a primeira do Memorial: já houve duas, uma 

de diagnóstico da leitura através de um jogo e outra de sensibilização à temática com 

recurso à exploração da música brasileira Operário em construção (cf. diário de campo 

de 2 de Maio de 2007). Também não me vai possível observar o resto da unidade de 

forma sequencial devido à sobreposição das horas de 3.ªf. com o 12.ºC. além disso, 

haverá teste numa 6.ªf... 

 

Descrição – A aula de hoje foi, essencialmente, de participação activa por parte 

dos alunos. Iniciou-se com a defesa/apresentação de seis trabalhos de grupo feitos em 

casa a propósito de Felizmente Há Luar! Cada grupo havia construído uma nova capa 

para o livro. A prof já os tinha visto/avaliado todos; esperava agora a apresentação aos 

colegas para obter explicações para determindas opções (as menos óbvias). A segunda 

parte da aula foi sobre personagens menores do Memorial: preparação e dramatização 

de um pequeno sketch. A prof decidiu organizar esta unidade temática pelas categorias 

da narrativa. 

 

Participação activa dos alunos – Exceptuando as 17.ª e 18.ª aulas assistidas, até 

hoje, esta foi a aula da Beatriz (a que assisti) em que os alunos mais se expuseram. 

Sobre a apresentação das capas – à medida que os alunos iam apresentando, a prof ouvia 

e colocava depois algumas questões sobre o simbolismo de alguns materiais. Os alunos 

falaram, organizadamente, sem atropelos e sem recurso a qualquer guia de 

apresentação; apoiaram-se exclusivamente na capa que mostravam à turma. 

A propósito do Memorial do Convento, hoje, fizeram um jeux de rôle. Primeiro 

preparam-no, com base em instruções escritas da prof. Saem dos seus lugares e 

organizam-se em dois grupos: o das meninas e o dos rapazes. Há lenços de cabeça e 

xailes, com abundância, que poderão usar para caracterizar a sua personagem – é o 

único adereço, devem jogar com a cor e com a forma como o colocam. Preparam-se em 

20 minutos. Elas respresentam a vida feminina na corte, a rainha, as amas nobres, as 
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criadas; eles representam os operários do convento oriundos das diferentes zonas do 

país (o Zé Milho, o Francisco...). Eles encontram-se na taberna. A prof deu-lhes um 

pequeno texto (4 ou 5 linhas) com a caracterização conhecida de cada personagem. Os 

alunos consultaram esse texto, o livro e o manual, para recuperarem uma ou outra 

informação. A prof vai acompanhando ora um ora o outro grupo, dando dicas, ajudando 

a colocar os lenços, informando sobre o que pretende ver realçado, impedindo que 

gozem com os colegas... 

 

Aprofundamento das questões – Perante uma explicação pouco clara (na 

apresentação das capas), a prof dizia “Não percebi”, levando o aluno (ou o grupo) a 

explicar, de forma mais aprofundada, as suas opções. Os alunos revelaram a 

preocupação em não tornar tudo demasiado explícito. Perante a observação de um 

aluno: “...pode dar a entender...”, a prof reage: “Pode dar a entender?”. Era mesmo 

assim para não ser evidente que se tratava de... Além disso, houve um pequeno acidente 

com um dos trabalhos: sem se dar conta, a prof pensa que foi ela própria que deixou cair 

um ou dois pingos de água numa das contracapas, manchando o texto escrito. A aluna 

ficou aflita e triste, a prof (que denunciou a situação) pediu imensa desculpa e sugeriu 

que se encontrasse uma simbologia – disse algo do género não foi de propósito mas 

poderia ter sido? O que significaria? E a turma respondeu ao desafio com uma resposta 

perfeitamente adequada: Foi a censura. Essa mancha no texto revela a forma como a 

censura actuava. Justificação aceite e elogiada.     

A prof informa que deixou fotocopiado material que compilou, de diferentes 

fontes, a propósito do Memorial do Convento. Está tudo agrafado num molho com uma 

capa azul. Porquê azul?, pergunta. Quando os rapazes combinavam o conteúdo das 

diferentes falas, já pressionados com o tempo, assisti ao diálogo entre o Bruno e o Batel. 

Começou o Bruno: “Eu venho do Alentejo. Ai, o Alentejo, terra das Lezírias...”. O Batel 

pergunta espontaneamente: “Porque é que se chama terra das Lezírias?”, ao que o Bruno 

responde: “Oh pá, não sei...” – os alunos estão tão habituados a questionar-se que estas 

perguntas ocorrem naturalmente e mesmo com a pressão do tempo. 

 

Pressão de tempo – Durante as apresentações, a prof dá sinais de celeridade; não 

deixa, no entanto, de fazer perguntas e de tentar perceber as fundamentações. Esses 

sinais revelam-se nos gestos circulares com as mãos (no sentido de “Avancem”) e mais 
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explicitamente em palavras como “Já percebi! Avancem!”, mesmo antes do raciocínio 

completo.  

Feedback – Tanto no final das apresentações como das representações, a prof fez 

um comentário global, favorável, relembrando os objectivos do trabalho e a forma como 

os tinham cumprido. No caso das representações, para além dos elogios ao desempenho 

dos alunos no cumprimento da tarefa, salientou os aspectos que lhe interessavam realçar 

como a hipocrisia do ambiente social e a situação degradante do herói colectivo desta 

obra. Refere-se sempre ao cumprimento (ou não) dos alunos face aos objectivos 

estabelecidos. 

 

Relação AF/AS – A primeira parte do bloco, a 19.ª aula, foi claramente um 

espaço de recolha de evidências por parte da prof. Não se falou de avaliação nem de 

nota, mas, inquestionavelmente, a prof recolheu informações (que registou) que 

visavam uma posterior atribuição de classificação do trabalho que estava a ser 

apresentado. No entanto, fê-lo com base em critérios de profundidade, de reflexão, de 

fundamentação dos alunos. Na realidade, parece que a prof classificou a AF; o produto 

que tinha perante si (e que já tinha avaliado) não era suficiente para poder atribuir uma 

classificação, a prof precisava de informação sobre o processo, sobre as cadeias de 

raciocínio que tinham conduzido ao produto final. Ou seja, para a classificação do 

produto ela teve claramente em consideração as diferentes opções que os alunos 

tomaram para o produzirem, i.e., a prof parece ter classificado os processos 

metacognitivos e auto-reguladores dos alunos. Este foi, de resto, o mesmo procedimento 

observado nas 17.ª e 18.ª aulas. Por esta razão estabeleci um avaliograma que oscila 

entre as duas linhas (a AF e a AS). A 20.ª aula, onde ambas as componentes (processo e 

resultado) foram mais visíveis, foi mais livre, i.e., a prof não fez registos, tendo mantido 

apenas a postura formativa que a caracteriza.  
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Legenda

Espaço eminentemente avaliativo

Espaço eminentemente de prática

Espaço eminentemente informativo

Desenrolar da aula na relação AF/AS

Iniciativa do prof

Iniciativa do aluno

AS

AF

19.ª aula 20.ª aula
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Relato das 21.ª e 22.ª aulas observadas  

Unidade temática: Memorial do Convento 

Escola B – turma 12B 

 Professora: Beatriz 

Dia 25 de Maio de 2007, 6.ª-feira, 11H55-13H25 

 

Sumário – Conclusão do estudo da obra Memorial do Convento. Resolução de 

parte do exame da 1.ª fase de 2006. O tempo verbal e seu valor semântico. 

 

Descrição – A aula, muito orientada por uma preocupação sumativa, centrou-se, 

essencialmente, na interacção da prof com os alunos. Sendo sempre sobre o Memorial 

do Convento, houve espaços de maior ênfase no estudo da obra, através de uma 

sistematização própria de final de unidade, e outros de treino e recomendações sobre o 

exame. No final houve a análise interpretativa de um quadro como se de uma pergunta 

de exame se tratasse. 

 

Pressão de exame – treino de questões de exame – A síntese do estudo da obra 

partiu de uma pergunta: “Diga em que medida podemos considerar o Memorial do 

Convento como um texto anti-épico, ou melhor, como um texto contra-épico”. “O que 

fariam?”. Em interacção, os alunos vão indicando e concretizando, oralmente, os 

diferentes passos. 

Ao resolver o exame do ano passado, a prof chama a atenção dos alunos para 

vários aspectos formais relacionados com as questões de exame: normalmente, as 

instruções são muito precisas, pedem 3 características, se responderem 4 só contam as 3 

primeiras; “às vezes, as perguntas são tão óbvias que vocês não encontram o óbvio”... 

Toda a correcção é feita em função dos critérios de exame e na tentativa de tornar claras 

as regras de correcção: a prof lê parte dos critérios de correcção, falam de atitudes 

típicas dos profs correctores. Os alunos colocam muitas questões formais.  

 

Explicitação do processo – interaccção formativa, apesar de tudo – Em 

interacção, os alunos vão indicando e concretizando, oralmente, os diferentes passos: 

“Primeiro dizia o que é uma epopeia.” “Muito bem. Então a Bela diz-me o que é uma 

epopeia.”. A Bela responde. Alguns alunos corrigem a sua resposta ou parte dela, vão 

acrescentando informação, a prof vai fazendo perguntas dirigindo a reflexão para o que 



Beatriz  Observações 

 36 

pretende e vai registando a informação pertinente no quadro... Conclui perguntando 

“Então, Batel, o que podemos dizer deste contra-épico?”. Responde. Os alunos vão 

dizendo/dando informação. A prof vai regulando a informação e, de vez em quando, faz 

sínteses. Um ou outro aluno faz uma ou outra pergunta. 

Ao corrigir o exame, oralmente, recorre à mesma metodologia alargando o âmbito 

da resposta e aproveitando para fazer revisões: “Já agora, aqui, o narrador como se 

classifica?” 

 

Intertextualidade – Relacionam o Memorial do Convento com Jaime Bunda, do 

contrato de leitura do ano passado. Comparam-no com Os Lusíadas, com a Mensagem. 

É assim uma forma de irem fazendo revisões, quase sem se aperceberem. As relações 

surgem com naturalidade. 

 

Relação com a actualidade – Divagação pelas características do olhar de 

Blimunda: “Poderia Blimunda ser representada por Cláudia Schiffer?” “Poderia dar 

mais dinheiro, mas não representa a imagem que tenho de Blimunda. Talvez fosse mais 

próxima de...” 

 

Reflexão – A prof pergunta: “Será que Saramago reconhece Camões, nesta obra?” 

Os alunos estranham a pergunta; não tinham pensado nela. A prof explica-a e 

fundamenta a sua pergunta: é que parece-lhe que o estatuto do poeta é aqui reduzido – 

surge apenas uma vez na p.242 do livro da Caminho “...aquele Brás que é ruivo e 

camões do olho direito.” [sic]. Refere-se à utilização d’Os Lusíadas para propaganda 

durante a ditadura de Salazar. 

 

Valorização da opinião dos alunos – “O que acharam da obra?” “Primeiro estava 

com medo, depois gostei e ainda bem que fui obrigado a lê-la!”. À semelhança do que 

haviam feito para o Felizmente Há Luar!, a prof pediu a todos os alunos que dessem 

uma classificação da obra numa escala de 0 a 20. A alguns pediu fundamentação. 

Perante uma média de 14 ou 15 valores, a prof considerou que falhou o seu objectivo, 

até porque o Felizmente Há Luar! teve uma classificação melhor. 
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Relação AF/AS – A aula, que poderia parecer quase exclusivamente sumativa, 

acabou por oscilar e ter algum pendor formativo devido à metodologia normalmente 

usada pela prof, ou seja, pelo hábito de aprofundar as questões, de provocar a reflexão 

junto dos alunos, etc. 

Legenda

Espaço eminentemente avaliativo

Espaço eminentemente de prática

Espaço eminentemente informativo

Desenrolar da aula na relação AF/AS

Iniciativa do prof

Iniciativa do aluno

AS

AF

21.ª aula 22.ª aula
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Relato das 23.ª e 24.ª aulas observadas  

Assunto: Gramática 

Escola B – turma 12B 

 Professora: Beatriz 

Dia 29 de Maio de 2007, 3.ª-feira, 8H20-9H50 

 

Sumário – As expressões predicativas e o valor semântico de tempo, modalidade 

e aspecto. 

 

Descrição – A aula foi essencialmente informativa sobre gramática, expressões 

predicativas, como anunciado no sumário. A prof começou por justificar a presença 

desta matéria neste momento. Vai leccioná-la por duas razões: por causa do exame e 

para que tenham consciência da língua, como é obrigação de qualquer cidadão. Na 

realidade, a mim, disse-me que o faria para poder dormir tranquilamente: não acredita 

que saia no exame, mas... pelo sim pelo não, não quer ser responsável pela perda de 

pontos dos alunos; fá-lo nesta altura para que os alunos tenham a matéria fresca 

(podendo depois esquecê-la, subentende-se). A prof passa a informação, em interacção, 

conduzindo o raciocínio dos alunos de modo a que, por analogia ou por raciocínio 

lógico, antecipem as palavras-chave. Desta vez, guia-se pelos seus apontamentos. 

A prof pede aos alunos que não compliquem e que não criem situações absurdas 

pois tenta tornar “simples o que não é propriamente simples”.  

 

Pressão dos exames – Esta aula existiu por causa dos exames, até porque 

ninguém sabe muito bem em que situação se encontra a TLEBS nem as designações que 

vão ser alteradas. De qualquer modo, de vez em quando, houve explicitações evidentes 

da influência dos exames: a prof apelou a revisões da gramática, até porque é pena 

falharem, por exemplo, um exercício de relação; “Mas perguntam-nos o tempo de 

referência?” – “Em princípio não. Só que isso interessa-vos para identificarem o valor”; 

põe a hipótese de sair um exercício para ordenarem as frases por graus de certeza. 

 

Interacção – a partir de uma frase, a prof faz perguntas abertas, dá tempo para as 

respostas, só depois passa a outro aluno “para ver se colocou bem a pergunta”. Interage 

de modo a que os alunos antecipem as respostas desejadas, através de um raciocínio 

lógico. 
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Atenção aos processos – A prof escreve uma frase no quadro, diz o nome de um 

aluno (chamando-o) e pergunta: “Primeiro raciocínio a fazer?” e o aluno responde 

“Encontrar o ponto de referência”. 

 

Reacção ao erro ou à dúvida – Perante uma situação destas, a prof costuma 

reagir de imediato tentando resolver o problema quer pelo recurso aos outros alunos 

(pedindo a sua opinião, por exemplo) quer interagindo com o próprio aluno, levando-o a 

observar uma outra perspectiva. Hoje ocorreu também uma outra situação (que, não 

sendo frequente, não foi a primeira vez): pediu à aluna para aguardar por entender que a 

resposta viria no decorrer da aula preparada. Porém, nunca dei por a prof se esquecer de 

retomar a questão em suspenso, para saber se a dúvida estava esclarecida. Além disso, 

com subtileza, a prof faz amiúde pequenas sínteses sobre o assunto do dia, da aula 

anterior ou até mesmo de momentos mais recuados. No final pergunta: “Arrumamos? 

Posso avançar?” 

 

Profundidade – Apesar desta temática não merecer a simpatia da prof, de ser 

dada mais ou menos a correr (a prof pediu para pensarem exclusivamente em situações 

típicas e óbvias) e com o objectivo explícito de os preparar para a hipótese remota do 

conteúdo surgir no exame. Ao tratar das expressões predicativas, a prof vai além da 

informação que o verbo dá e aprofunda a matéria explorando a informação relacionada 

com as palavras-satélite. Não querendo aprofundar a matéria, a prof não consegue 

deixar de o fazer. 

 

Relação com a realidade próxima dos alunos – A prof tenta relacionar a 

designação realidade epistémica com a epistemologia da Filosofia – isso não lhes diz 

nada. 

 

Solidariedade entre alunos – Sem ter avisado os alunos, a prof pediu que se 

munissem do manual e do caderno de exercícios. Vários alunos tinham-nos nos cacifos. 

Depois de autorizados foram buscá-los e eles próprios certificaram-se de que todos os 

colegas estavam em condições de seguir a aula. 
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Relação AF/AS – Apesar de a aula surgir de um espírito sumativo teve momentos 

de explicita preocupação sumativa e outros de algum pendor formativo, como se segue: 

 

TPC – “Façam pelo menos um exercício de cada tipo”. 

 

Legenda

Espaço eminentemente avaliativo

Espaço eminentemente de prática

Espaço eminentemente informativo

Desenrolar da aula na relação AF/AS

Iniciativa do prof

Iniciativa do aluno

AS

AF

23.ª aula 24.ª aula
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Relato das 25.ª e 26.ª aulas observadas  

Assunto: Gramática 

Escola B – turma 12B 

 Professora: Beatriz 

Dia 1 de Junho de 2007, 6.ª-feira, 11H55-13H25 

 

Sumário –  

 

Descrição – Os alunos tinham pedido dispensa da aula para, com os colegas, 

prepararem a festa de final de curso, mas não foi possível; saíram 20 minutos mais cedo. 

A aula foi essencialmente informativa sobre gramática, de continuação da aula anterior 

e de algum treino, sobretudo nos momentos finais. Surgiram algumas dúvidas suscitadas 

pelo trabalho que os alunos fizeram em casa. Decorreu em interacção, diversificando as 

abordagens e com recurso ao quadro.  

 

Alunos – É visível o interesse e a participação activa dos alunos: para além da 

atenção e das perguntas que vão fazendo, quando a prof ia ditar o sumário, o Francisco 

pediu para o fazer apenas depois de dar a sistematização da matéria, “É que depois é 

mais fácil para estudar” [ter a informação organizada no caderno, sem a interrupção do 

sumário]. 

Hoje estão um pouco agitados, nos intervalos da interacção, isto é, enquanto a prof 

escreve no quadro, no entanto, estão todos participativos. 

 

Relação com a realidade próxima dos alunos – Os exemplos das frases para 

análise têm a ver com a realidade dos alunos “Os alunos preparam uma festa”. 

Relaciona actos de fala com os símbolos ou ícones que os jovens enviam entre si nas 

sms. Aproveita exemplos sugeridos pelos alunos. 

 

Humildade – A prof, claramente, não se sente à vontade neste conteúdo, mas 

assume uma atitude de humildade. Um aluno põe em causa uma afirmação da prof “Os 

alunos preparam uma festa todos os anos” – aspecto habitual. Porque é que é habitual e 

não é iterativo? A prof pára. Pede para a deixarem pensar. Conclui que não respondeu 

bem à questão dos alunos porque estava a misturar a duração com a conclusão – por 

isso estava errada na resposta. Outro problema com verbos no Futuro e no Imperativo. 
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Fica por resolver. A prof acaba por dizer: “Eu não estou a ver. Se vocês estiverem a ver, 

digam-me”. A prof consulta ali uma gramática, onde vê que nunca aparece o Futuro. “E 

todas as frases têm de ter aspecto?”, pergunta a Bianca. “Não encontrei nenhuma frase 

no Futuro, por isso nem pensei no assunto e não estou a ver. O mesmo acontece com o 

Imperativo”... E conclui dizendo “A resposta que tenho para vos dar não é a que queria: 

não sei. Na próxima aula voltamos a falar do assunto”. 

Os alunos colocaram várias questões à prof, resultantes do trabalho que fizeram 

em casa. Apesar da humildade revelada, nem sempre a Beatriz deu respostas certas: o 

Bernardino perguntou se dissesse ao vizinho “Declaro-te guerra!” se estaria a exercer 

um acto declarativo. A prof pensou e confirmou. Na realidade é um acto assertivo, acho 

eu. Durante toda a aula, como é costume, a prof não olhou para mim; apenas no final e a 

propósito da questão do Futuro, a prof disse: “Nem perguntei à Dra. Aldina, não sei se 

tem alguma coisa a dizer...”. Eu disse-lhe que também não sabia. Acabada a aula e fora 

do alcance dos alunos, dei-lhe então a minha opinião relacionando o aspecto verbal com 

a designação do Futuro Perfeito e Imperfeito (era apenas uma leitura) e falei-lhe 

também da resposta ao Bernardino explicando-lhe a diferença entre um acto declarativo, 

um declarativo assertivo e um assertivo. Sugeri que, de qulquer modo, consultasse uma 

gramática antes de falar com os alunos. 

 

Reacção ao erro – A prof teve uma reacção inesperada perante um exemplo de 

um aluno, na sequência da pragmática e dos actos de fala. Dois ou três alunos 

apresentam uma situação que se passou entre eles. A prof desata a rir. Pede desculpa 

pela reacção, mas esse problema não é de pragmática linguística, é de otorrino.  

 

Exame – A prof sugere que pratiquem muito a partir do livro da Porto Editora 

2007, se o têm, senão podem fazer algumas fotocópias de colegas. Haverá aulas de 

dúvidas na 3.ªf e na 6.ªf antes do exame. Dá algumas orientações “Peguem nos vossos 

resumos e esquemas... percebendo as relações entre as diferentes temáticas... pratiquem 

com exercícios...” 

 

Relação AF/AS – Foi uma aula de cariz eminentemente sumativo, com algumas 

pequenas incursões pelo espaço formativo, pois a prof não conseguiu aprofundar as 

questões levantadas pelos alunos, devido à falta de domínio aprofundado da TLEBS. E 

quem o tem? 
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Legenda

Espaço eminentemente avaliativo

Espaço eminentemente de prática

Espaço eminentemente informativo

Desenrolar da aula na relação AF/AS

Iniciativa do prof

Iniciativa do aluno

AS

AF

25.ª aula 26.ª aula
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Relato das 27.ª e 28.ª aulas observadas  

Assunto: Avaliação – última aula 

Escola B – turma 12B 

 Professora: Beatriz 

Dia 5 de Junho de 2007, 3.ª-feira, 8H20-9H50 

 

Sumário – Entrega e correcção das fichas de avaliação. Auto e hetero-avaliação. 

 

Descrição – A aula, de reflexão sobre avaliação, organiza-se em duas partes: a 

primeira de entrega e correcção do teste; a segunda de reflexão conjunta sobre as 

classificações dos trabalhos assim como do comportamento e atitudes. A prof não teve 

tempo para fazer as contas, pelo que, amanhã, montará uma barraquinha junto da sala 

onde os alunos estão a trabalhar para a festa, disponibilizando-se, assim, para dialogar 

sobre a nota final a atribuir a cada um; só faltará fazer as contas. Mesmo no final da aula 

falam das despedidas e da sensação estranha de deixar um espaço onde viveram quinze 

anos. Sempre oralmente, dizem do que mais e do que menos gostaram. A prof não 

retomou o tema de gramática que tinha ficado por resolver. 

 

Alunos – Os alunos estão atentos, vão fazendo perguntas. Tentam compreender 

porque erraram, como são as atitudes típicas dos correctores. Registam a lápis as 

classificações que obtiveram em cada resposta – “somando vêem a nota que teriam, não 

fossem os descontos...”, diz a prof. 

 

Feedback – Sobre os testes. Primeiro a prof faz uma apreciação global, bastante 

positiva; depois senta-se na sua secretária, chama os alunos um a um, por ordem 

alfabética. Parecem habituados. Vai fazendo comentários individuais, referindo a nota e 

acentuando os descontos que teve, pedindo explicações para a oscilação de 

classificações nos diferentes testes, chamando a atenção para o desequilíbrio nas 

respostas longas... Na correcção, dá feedback grupal: “Alguns de vocês fazem...” e 

tentam perceber as causas: “Não sei porque o fazem, se por falta de vocabulário, se...”. 

A Luísa identifica-se e confirma. Então a prof dá conselhos: “Juntem todos os 

adjectivos para um lado e as frases para outro”. A prof identifica quem respondeu mal a 

uma questão de língua (a diferença entre concessão e concepção) e quer saber porquê. 

Por desconhecimento, por confusão. A questão acaba por não ser muito explorada. A 
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apreciação global sobre o Grupo III (a questão de resposta longa) é muito, muito 

positiva. Orienta para o tipo de raciocínio que devem fazer, sobretudo se a pergunta for 

muito vaga. A prof não escreve nos testes as classificações de cada resposta, mas 

identifica-as oralmente, inclusive o patamar onde situou a resposta do Grupo III. 

 

Exame – O teste é corrigido à luz dos critérios de exame. Aliás, ele foi construído 

de acordo com a tipologia de questões que se esperam; alguns são mesmo cópia de 

exercícios que circulam. O tema é Felizmente Há Luar!. A prof apela a uma leitura 

atenta da instrução dos enunciados: a importância da luz no excerto e não na obra; quase 

que dita as respostas. Refere, com frequência, atitudes habituais dos profs correctores. 

 

Auto e hetero-avaliação – “Gostaria de saber a vossa auto-avaliação para o 

trabalho das capas [do Felizmente Há Luar!]”. Todos dizem entre 19 e 20 (só um 20). 

Num grupo não chegaram a acordo: um aluno achava que deviam ter 20 e a colega 19. 

Então a prof pergunta-lhe porque não acha bem o 20. E culpabiliza-se por não ter dado 

instruções suficientes. Outro problema é saber se dá para comparar 20’s... de facto, não 

se podem comparar as capas com os outros trabalhos que fizeram, mas cumpriram 

bastante bem os objectivos que tinha apresentado, por isso dá 20 a todos. A prof já me 

tinha falado nesta sua dificuldade, sobretudo pela comparação de algumas capas que 

resultaram mais toscas com outras impressas numa tipografia. Claro que a apresentação 

é bastante diferente, mas a fundamentação das opções resultou bem em todos os casos... 

 Comportamentos e atitudes – agora começam pelo fim; cada um dá duas notas, 

uma para cada parâmetro (18 18, 20 20, 14 16...). A prof faz depois uma apreciação 

globalizada e diz que talvez discorde do Bernardino porque lhe parece que a qualidade 

das suas intervenções aumentou, por isso talvez lhe dê 20 (em vez de 18). Agora é só 

fazer contas, como já sabem: ficha 15%, capa 15%, teste 50% = 80%. Os restantes 20% 

são para as atitudes e comportamento. 

 Sugestões que deixam para os colegas vindouros: que sejam criativos! Para a 

prof não repetir: nada. Para a prof repetir: aulas no chão e mais bombons.   

 

Humildade – Culpabiliza-se por não ter dado instruções suficientes. Reconhece a 

enorme dificuldade em avaliar. 
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Legenda

Espaço eminentemente avaliativo

Espaço eminentemente de prática

Espaço eminentemente informativo

Desenrolar da aula na relação AF/AS

Iniciativa do prof

Iniciativa do aluno

AS

AF

27.ª aula 28.ª aula

 

 

 


