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

Escola  B 
Categorias e  Unidades de registo  

subcategorias Entrevistas Observações Artefactos 

A. Identidade do professor    

1. Identificação pessoal Tem 37 anos de idade (EPB1)   

1.1. Características do professor EPB3,6-9 

EABruna,10 

EABruno,12-14 

EABárbara,Bruna,15 

EPB4,2,5 

A professora é bastante expressiva 

nas suas intervenções, sobretudo ao 

nível da prosódia. (…)O tom da sua 

voz é muito variável. (...) critica o 

manual adoptado, (OAB1)  
OAB9 

OAB11 

OAB13 

OAB21 

OAB25 

OAB27 

AF24/2 

AF11/6 

AF18/12 

1.2. Motivação para o ensino EPB2,12 

EPB2,23 

EPB3,7 

 AF2/5, AF9/10 

2. Formação profissional    

2.1. Científica EPB3,1-2 

EABruno,Bruna,18 
Nas perguntas e nas correcções que 

faz, usa vocabulário técnico, 

específico. (OAB1) 

AF24/2 

ABC1 (CV) 

 

2.2. Pedagógica EPB2,10 

EPB3,1-2 

 AF24/2 

ABC1 (CV) 

2.3. Experiencial Tem 18 anos de serviço e cerca de 10 com 12.º ano. 

também é DT (EPB1) 

EPB3,1-2 

EABruna,5 

 AF24/2 

ABC1 (CV) 

 

3. Caracterização 

contextual 

   

3.1. Identificação social/pessoal 

dos alunos 

EPB2,3 

EABruna,19 

EABárbara,21 

EABruno,22 

 AF11/6 

3.2. Precedentes da turma EPB3,12 

EABruno,Bruna,Bárbara,5-6 

  

3.3. Caracterização da turma Turma boa, composta por 17 alunos. No último teste as 

notas oscilaram entre o 10 e o 18. A prof acompanha-os 

desde o 10.º ano quando eram 28 (só um reprovou; os 

restantes saíram do colégio). (EPB1). Têm vindo a 

melhorar, pois tinham muitos problemas de domínio de 

- Quando a professora chegou, já 

todos os alunos se encontravam no 

interior da sala de aula, conversando 

uns com os outros. A professora 

 



língua (EPB1).  

 

EPB2,1 

EPB2,4 

EABruno,1,7,17-18,25-27-28 

EABernardino,24,28 

EABárbara,24 

EABianca,25 

EABruna,26-27 

EPB4,3 

parou à porta da sala, os alunos 

tomaram os seus lugares e 

permaneceram de pé até serem 

autorizados a sentar-se. (...) Vão-se 

levantando braços de pessoas prontas 

a responder. (…)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!...” (OAB1) 

- excelente comportamento (...)Os 

alunos levantam muitas questões, 

entusiasmam-se, estranham. 

(…)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. 

 (OAB3) 

- 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 (OAB5) 

OAB7 

OAB11 

OAB13 

OAB15 

OAB17 

OAB23 

OAB25 

OAB27 
3.4. Cultura organizacional da 

escola 

EPB2,1 

EPB2,4 

EPB2,19 

EABianca,2,8,25 

EABernardino,3,7-8,19 

EABárbara,25 

EABruno,25-26 

- 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. 

(OAB1) 

OAB7 
OAB9 

OAB27 

ABA1 (Projecto educativo) 

ABA2 (Regulamento Interno) 

ABB1 (horário da turma) 

ABB2 (Planif.) 

ABB3 (matriz dos testes) 

ABB4 (Ficha informativa aos alunos com 

conteúdos e critérios de correcção de exame e 

de testes) 

 

 

 

 

3.5. Intervenção da família EABruna,23   

3.6. Apoio de explicador EPB2,20 

EABruna,23 

OAB9  

3.7. Expectativas do prof EPB2,1  AF11/6 



EPB3,6 

EABianca,11-12 

EABruno,14 

EPB4,1,7 

3.8. Objectivos dos alunos EPB2,14 

EABruno,2-4 

EABárbara,Bruna,19-22 

  

4.   Perspectiva de ensino, 

aprendizagem e avaliação 

   

4.1. Especificidade do ensino 

do Português (língua 

materna e literatura) 

EPB2,4 

EABruno,28-31 

EABruna,29-30 

EABernardino,29-30 

EABárbara,30 

EABruno,31 

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. (OAB5) 
OAB9 

OAB15 

 

4.2. Especificidade do ensino 

do 12.º ano 

EPB2,4   

4.3. Caracterização pedagógica EPB2,9 

EPB2,14 

EPB2,17,18 

EPB3,3-4 

EPB3,7-8 

EPB3,10 

EPB3,15 

EPB3,18-19 

EABruno,1,27 

EABruna,5,15 

EABianca,11 

EABernardino,16 

- 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 (...) A 

prof fixa-se no seu espaço, frente a 

todos os alunos, que se encontram 

sentados em U. (...) 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. (OAB1)  

- A professora lê o poema, faz 

perguntas, pega nas palavras/ideias 

dos alunos e reformula-as, usando 

maior especificidade na sua 

linguagem (...)Perante uma dúvida na 

turma, sobre rimas toantes e 

consoantes “Já não se lembram?”, a 

 



professora explica a diferença de 

novo.  (...) 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 (OAB3) 

- 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. (...) 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. (OAB5) 

OAB7 
OAB9 

OAB13 

OAB15 

OAB17 

OAB19 

OAB23 

OAB25 

4.4. Caracterização da avaliação    

4.5. Influência do professor na 

aprendizagem 

EPB2,18,19 

EABruno,14 

  

4.6. Predisposição dos alunos 

para a aprendizagem 

EPB2,3 

EPB2,9 

EPB3,4 

EABruno,1,27 

EABianca,2,8 

EABernardino,9 

OAB25  



EABruna,23-24 

4.7. Relação aprendizagem/aval EPB2,9   

B. Práticas avaliativas/lectivas    

1. Actividades/instrumentos/ 

técnicas de recolha de 

evidências 

   

1.1.Testes EPB2,2 

EABruno,41-42 

EABruna,41-42 

EABernardino,41-42 

OAB9  

1.2.Trabalhos/textos EPB2,9   

1.3.Composições em casa/ em 

aula 

EPB3,17 – “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. 

(OAB1) 

- devolução dos textos escritos pelos 

alunos (OAB5) 

 

1.4.Trabalhos de grupo feitos 

em aula /em casa 

EABruna,4 

EABruno,12 
OAB13 

OAB17 

OAB19 

 

1.5.TPC EPB3,18 - 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?” (OAB1) 

- “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. 

(OAB3) 

OAB7 
OAB9 

 



OAB23 

OAB25 

1.6.Trabalho de pesquisa em 

aula / em casa 

EPB2,2-3 

EPB3,16 

EPB4,4 

  

1.7.Entrevistas e/ou conversas 

prof/ aluno 

   

1.8.Portefólios EPB2,11   

1.9.Diários reflexivos     

1.10.Análise/interpretação de 

textos escritos 

 OAB9 

OAB11 

OAB13 

OAB15 

 

1.11.Resolução de exercícios/ 

questionários 

 OAB21  

1.12.Leitura silenciosa  - 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. (OAB1) 

OAB7 

OAB11 

 

1.13.Leitura em voz alta EPB3,12 A excelente leitura que faz é 

interrompida pela própria para se 

certificar de que compreenderam a 

ideia. (OAB1) 

OAB7 

OAB11 

OAB13 

OAB15 

 

1.14.Audição de textos/canções EABruno,1 

EABianca,2 
- OAB15 AF2/5 

1.15. Visionamento de filmes/ 

documentários 

 OAB15  

1.16.Interacção com os alunos/ 

participação oral 

EABruno,1 

EABernardinno,9 
-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. (OAB1) 

- A aula foi interactiva, sobretudo do 

ponto de vista vertical, embora 

também tenha havido diálogo entre 

alunos, mas sempre para o conjunto 

turma (...) 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”. (OAB3) 

- 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). (...) 

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 resulta numa 

sistematização, retirando-lhe algum 

carácter que pudesse ter de conversa 

leviana. Tudo parece ser feito com 

naturalidade (OAB5) 

- OAB7 
OAB9 

OAB11 

OAB13 

OAB15 

OAB21 

OAB23 

OAB25 
1.17.Observação da interacção 

entre pares 

 -...por vezes, alunos/alunos (OAB1) 

- A aula foi interactiva, sobretudo do 

ponto de vista vertical, embora 

também tenha havido diálogo entre 

alunos, mas sempre para o conjunto 

turma (OAB3) 

OAB13 

 

1.18.Apresentações/exposições EPB2,2 OAB19  



orais EPB4,2-3 

1.19.Pensamento em voz alta     

1.20.Oficina de escrita EPB3,22   

1.21.Contrato de leitura EPB2,4-5 - estão a ler em contrato de leitura 

(todas se relacionam com a sociedade 

ideal). (OAB5) 

 

1.22.Registos de observação / 

comentário nos testes 

   

1.23.Memorização    

1.24.Diversificação EPB2,3 

EABruno,1,34 

EPB4,2 

OAB7 

OAB25 

 

1.25 Recurso ao manual EPB3,5 

EABruna,15 
- considerar que o livro de apoio ao 

manual não está correcto. (OAB5)  

OAB15 

 

1.26. Recurso a outros 

textos/docs 

 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 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. (OAB1) 

OAB7 
OAB9 

 

1.27. Exposição da matéria  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.. (OAB1) 

- 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). 

(OAB5) 

OAB7 

1.28. Jeux de rôles  OAB19  

1.29. Jogos   AF2/5 

2. Objecto de recolha de 

evidências 

   

2.1. Processos EPB3,11 OAB21 

OAB23 

 

2.2. Produtos  OAB27  

2.3. Atitudes/comportamentos EPB2,7-8 

EPB2,16 
OAB11 

OAB13 

OAB27 

 

2.4. Conhecimentos/ 

competências da disciplina 

 OAB11  

2.4.1. de escrita  EPB3,12 - e entrega textos escritos pelos 

alunos, que corrigiu em casa (OAB5) 

OAB11 

 

2.4.2. da oralidade EPB2,7 OAB19  

2.4.3. de literatura   OAB1, OAB3, OAB5, OAB7, OAB9, 

OAB11, OAB13, OAB15, OAB21 

 

2.4.4. de funcionamento da 

língua 

 - A aula começou por uma questão de 

gramática (formação de palavras), de 

algum modo ligada à unidade 

anterior, pois a prof partiu de um 

AF24/2 



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.  (OAB5) 

OAB13 

OAB21 

OAB23 

OAB25 
2.5. Competências transversais    

2.5.1. Trabalhos em grupo    

2.5.2. Uso das TIC  – “Actividades de escrita 12”, que os 

alunos podem mostrar à professora 

enviando-as por correio electrónico 

(OAB1) 

OAB7 

 

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 

EABianca,11-12 

EABernardino,13 

OAB9  

3.1.3. ref. a alunos da turma    

3.1.4. ref. ao próprio professor  OAB9  

3.1.5. ref. a outras pessoas  OAB9  

3.2. Criterial    

3.2.1. objectivos definidos  OAB19 

OAB27 

 

3.2.2. orientações explícitas do    



ME/ GAVE 

3.2.3. resposta certa identificada 

no manual.. 

   

3.2.4. resultados 

desejados/esperados 

   

3.3. Ipsativa    

3.3.1. a desempenhos anteriores  OAB27  

3.3.2. a desempenhos supostos/ 

transpostos 

   

3.3.3. a desempenhos do 

próprio noutras disciplinas 

   

    

4. Classificação do feedback    

4.1. Diagnóstico   OAB9 

OAB11 

OAB13 

OAB27 

 

4.2. Correctivo   - 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. (OAB3) 

- 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 

(OAB5) 

OAB13 

OAB15 

ABD2-16 (composições dos alunos) 

 

4.3. Classificativo EABernardino,13,32-33 

EABianca,33 
OAB17 ABD2-16 (composições dos alunos) 

 

4.4. Apreciativo EPB2,16 

EPB3,17 

EABruno,12-14,34 

EABernardino,13,31-33 

- continua a dar feedback com 

frequência. Um aluno errou no 

esquema rimático. A professora 

informa sobre a incorrecção, mas 

ABD2-16 (composições dos alunos) 

 



EABárbara,14 

EABruna,32 

EABianca,33 

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. (OAB3) 

- 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 (…) 

Distribui os textos – estão corrigidos, 

têm alguns comentários em tópicos. 

Os alunos lêem-nos, olham para os 

textos. (OAB5) 
OAB9 

OAB11 

OAB13 

OAB17 

OAB19 

OAB27 

4.5. Orientador EABruno,34 -Quando os alunos não sabem a 

resposta, vai explorando, dando 

pistas, (OAB1) 

- 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 (OAB5) 

OAB11 

ABD2-16 (composições dos alunos) pouco 

 



OAB13 

OAB27 
5. Intencionalidade do 

feedback 

   

5.1. Confirmar condições EPB2,16 Atenta, pode anuir, corrigir, 

explicitar, sintetizar. (...) A excelente 

leitura que faz é interrompida pela 

própria para se certificar de que 

compreenderam a ideia. (OAB1) 
OAB9 

OAB11 

 

5.2. Aprofundar/depurar 

conhecimentos 

EPB2,16 

EABruna,32 
Atenta, pode anuir, corrigir, 

explicitar, sintetizar. (...) 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: 

“Rodrigo?!...” (que significa: 

“Percebeu?”). Ele diz que sim. 

(OAB1) 

- 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. (OAB3) 

OAB11 

 

5.3. Corrigir EABruna,32 

EABianca,33 
Atenta, pode anuir, corrigir, 

explicitar, sintetizar. (OAB1) 

- 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. (OAB3) 
 

5.4. Indicar modos de fazer EPB3,14 

EABruna,32 

EABianca,33 

- ...como queria que tivessem feito. 

(OAB5) 

 

5.5. Colocar numa escala 

classificativa 

   

5.6. Orientar    

6. Uso do feedforward = 

interacção profunda 

   

6.0. Aprofundamento das 

questões 

EPB3,5 

EPB3,13 

EABruna,4 

- E vai aprofundando a interpretação 

do texto através de perguntas para 

respostas de reflexão que os alunos 

vão fornecendo. (...) Noutra situação: 

“Sim... sim...” com uma entoação de 

pouco convencida e pede que 

aprofunde o assunto. (OAB1) 

- A professora dá muitos pormenores. 

(...)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. (OAB3) 

- 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. (...) 

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”. 

(OAB5) 

OAB7  

OAB15 

OAB19 

OAB23 

6.1. Sujeito promotor    

6.1.1. Professor  - comentário global ao grupo-turma 

(OAB5) 

 

6.1.2. Aluno  - 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. (OAB5) 

 

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 

 OAB27  

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: EABruno,34   

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  

 OAB21  

6.2.4. os produtos, sobre:  OAB27  

6.2.4.1. (in)correcção    



6.2.4.2. formas alternativas de 

solução 

   

6.2.5. fundamentação para o 

resultado obtido 

 OAB27  

6.3. Forma metacognitiva 

observada 

   

6.3.1. estimulando o 

pensamento (crítico) 

EPB3,6 E vai aprofundando a interpretação do 

texto através de perguntas para 

respostas de reflexão que os alunos 

vão fornecendo. (…) 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: 

“Rodrigo?!...” (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. 

(…)  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. (OAB1) 

- Reflectem sobre a permeabilidade 

da língua portuguesa à entrada de 

novas palavras – vários alunos dão a 

sua opinião. (...) critica-os porque as 

ideias são muito conformes, pouco 

ousadas; (OAB5)  
OAB9 

OAB11 

OAB15 

OAB19 

OAB21 

 



6.3.2. estimulando o sentido 

persuasivo/sendo 

persuasivo 

 - A professora faz perguntas que 

conduzem à resposta à primeira 

questão. (OAB3) 

 

6.3.3. promovendo a autonomia 

no trabalho  

EPB2,9 

EPB3,4 
– “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. 

(OAB1) 

- está a organizar exercícios que 

colocará na sua pág. ou num livrinho 

que disponibilizará aos alunos. 

(OAB5) 

 

6.3.4. fazendo-o reconhecer o 

bom trabalho como tal 

 - Destaca algumas composições pelo 

conteúdo. Lê uma parte da de um 

aluno, elogiando a sua 

intertextualidade. (OAB5) 
OAB9 

OAB13 

OAB15 

 

6.3.5. incentivando a melhorar 

os processos e os resultados 

 OAB11  

6.3.6. promovendo a correcção 

dos erros e das estratégias 

pobres  

 OAB11 

OAB23 

 

6.3.7. levando-o a fixar as 

metas de aprendizagem e a 

avaliar o seu progresso  

   

6.3.8. suscitando perguntas   E vai aprofundando a interpretação do 

texto através de perguntas para 

respostas de reflexão que os alunos 

vão fornecendo. (OAB1) 

OAB19 

 

6.3.9. solicitando respostas  Por vezes a professora 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. (OAB1) 

OAB7 

OAB19 

6.3.10. considerando seriamente 

as respostas dos alunos  

EABruno,1 alunos contribuem com as suas 

reflexões, a professora sistematiza em 

tom forte e, no fim, pergunta: 

“Rodrigo?!...” (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. 

(...) 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. (OAB1) 
OAB9 

OAB11 

OAB13 

OAB21 

OAB27 

 

6.3.11. aceitando soluções 

variadas 

 - Não dá uma resposta única/feita, 

interessa-lhe antes que percebam o 

texto, a pergunta e a resposta. (…) 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”. (OAB3)  

OAB15 
6.3.12. pedindo fundamentação 

de respostas  

EPB3,12 - 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 (...) 

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”. (OAB3) 

OAB11 

OAB13 

OAB15 

 

6.3.13. pedindo explicitação do 

pensamento 

 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 (...) 

 



Pede sempre para concretizarem as 

afirmações com exemplos do texto. 

(OAB3) 

OAB19 

6.3.14. pedindo clarificação de 

termos  

   

6.3.15. pedindo que comente 

intervenções dos colegas  

 - Perante uma dúvida de um aluno, 

solicita resposta por parte dos 

colegas. (OAB1)  

- “O que acha dos adjectivos que o 

Miguel usou para caracterizar o 

estado de espírito do sujeito poético?” 

(OAB3) 

OAB17 

OAB21 

OAB23 

 

6.3.16. pedindo que relacione 

comentários dos colegas 

 OAB11  

6.3.17. estimulando a ligação do 

conhecimento à acção ou à 

vida 

EPB4,2 - exemplos correntes, próximos da 

realidade dos alunos. (...) 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 (...) E faz a ligação à 

Eneida. Pede que falem da obra – não 

a leram, mas viram o filme. (...) 

fazem-se ligações à realidade juvenil. 

(OAB5)  

OAB7 
OAB9 

OAB11 

OAB15 

OAB21 

OAB23 

OAB25 

 

6.3.18. levando-o a  OAB23  



predizer/prever 

6.3.19. recorrendo a tarefas em 

pequenos gr. 

 OAB19(?)  

6.3.20. observando-o em acção  OAB19  

6.3.21. estimulando a escrita 

para revelar compreensão 

dos itens aprendidos 

 – “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. 

(OAB1) 

 

6.3.22. levando-o a empenhar-

se na revisão do seu 

trabalho 

 OAB21  

6.3.23. solicitando resumos/ 

sintetizando assuntos 

EPB3,10 dá feedback com frequência, 

sintetizando ou especificando as 

respostas mais vagas. (OAB1) 

- Com um pequeno desenho no 

quadro, a prof sintetiza a diferença 

entre os 3 heterónimos estudados, 

explicando as características de cada 

um. (OAB3) 

- 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 (OAB5) 

OAB7 

OAB15 

OAB21 

OAB23 

 

6.3.24. solicitando produção de 

ensaios 

 OAB11  

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 

 - Salienta enfaticamente palavras que 

surgiram da definição dada pelo 

aluno. (OAB5) 

OAB11 

OAB13 

 

6.3.28. dando tempo para a 

organização da resposta  

 - Há momentos de silêncio – tempo 

que a professora dá para obter a 

resposta. (OAB1) 

OAB11 

 

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 

 OAB11  

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  

   

6.3.35. tornando transparentes 

os critérios de 

avaliação/sucesso  

 OAB27  

6.3.36. levando-o a usar 

critérios de 

correcção/avaliação  

 OAB27  

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-

confiança 

   

6.3.41.estimulando a 

curiosidade 

 - A parte final da segunda aula teve 

também cerca de 15 minutos 

informativos (exposição + leitura) 

 



sobre curiosidades sobre Pessoa. 

(OAB1) 

- Começa a contar a história de 

Eneias, toca para sair e acaba com um 

suspense: “O que está ele a fazer no 

inferno?” (...) Os alunos mantêm a 

curiosidade pelos assuntos abordados; 

a literatura parece, no entanto, mais 

desafiadora. (OAB5) 

OAB7 

6.3.42. promovendo a 

intertextualidade / 

relacionando saberes  

EPB3,4 -Recorre, com frequência, à 

reprodução de outros versos que tem 

memorizados. (OAB1) 

- 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). 

(...) Relaciona a Mensagem com os 

Lusíadas, (...) E faz a ligação à 

Eneida. (OAB5)  

OAB7 
OAB9 

OAB11 

OAB15 

OAB21 

 

6.3.43. artiuculando as 

diferentes partes da aula  

 OAB7  

7.Percurso para chegar à 

classificação de final de 

período 

   

7.1. Critérios EPB2,2 

EPB2,4-6 

EPB3,16-17 

EABruno,38-41 

EABruna,40 

EABárbara,41 

EPB4,3 

OAB27 ABA3 (critérios de avaliação ES) 

 

7.2. Fundamentação da EPB2,5-7   



classificação EPB2,10 

7.3. Relação com a intuição EPB2,4   

7.4. Processo EPB2,2 

EPB2,25-26 

 ABD29-30 (várias grelhas) 

 

8. Relação AF/AS    

8.1. usar a AF para o bom 

desempenho no teste 

   

8.2. Confronto EPB2,15 

EPB3,23 

EABernardino,35-37 

EABruna,36 

EABianca,37 

EABruno,37-38 

EPB4,4 

- 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) (…) 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 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. 

(OAB1) 

OAB7 
OAB9 

OAB21 

 



OAB23 

9. Sobre a AF    

 EPB2,12-13 

EPB3,6 

EPB3,12 

EPB3,19-22 

- Os curtos espaços de controlo das 

aprendizagens pareceram servir 

exclusivamente(?) fins formativos, 

funcionando como suporte à 

aprendizagem por permitir à prof 

avançar na matéria. 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. (OAB5) 

OAB21 

ABD1 (actividades de escrita da sua pág. da 

net) 

ABD2-16 (composições dos alunos) 

 

10. Sobre a AS    

 EPB2,21-22 

EPB3,19-20 

EPB3,22-23 

OAB9 

OAB11 

OAB21 

OAB25 

OAB27 

ABB3 (matriz dos testes) 

ABB4 (Ficha informativa aos alunos com 

conteúdos e critérios de correcção de exame e 

de testes) 

ABD17-22 (enunciados de testes) 

ABD23-28 (testes resolvidos) 

ABD31-33 (pautas) 

ABE1-5 (exames) 

11. Auto-avaliação    

 EPB2,17 OAB27  

12. Hetero-avaliação    

    

13. Autonomia    

 EABruna,36 

EABruno,38 

  

14. Cultura de sala de aula    

14.1. Auto-confiança do 

professor  

   

14.2. Ambiente de sala de aula  - 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. (OAB3)  

- O ambiente de aula continua 

agradável e motivador. (OAB5)  
14.3. Focalização na 

classificação 

EPB3,23-24   

14.4. Focalização na melhoria EPB3,23-24 

EABruno,22 

EPB4,4-5 

- 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. (OAB3) 

 

14.5 Dificuldades./Obstáculos 

ao trabalho em sala de aula 

   

14.6 Relação prof/aluno EABruno,48   

C. Influências / Pressões 

sumativas 

   

1. Identificação    

1. 1. Profs sentem infl/pressão    

1.1.1.de tempo para cumprir o 

programa 

EPB3,3 

EPB3,22 
- não revelou (OAB1) 

- A professora dá muita informação 

adicional, pelo que não se registam 

pressões de tempo ou de currículo 

(OAB3) 

OAB19 

 

1.1.2.de desconheci/ da 

estrutura de exame 

   

1.1.3.de testes da disciplina já 

marcados 

 OAB13  

1.1.4.de testes de outras 

disciplinas 

 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 (...) Influência do teste de 

 



Química no trabalho de casa de 

Português – se afectasse um elevado 

número de alunos a professora não o 

passaria  (OAB1) 

1.1.5.do exame (e teste) 

enquanto currículo 

EPB2,13-14 

EPB3,22 

EABruno,34 

EPB4,4-5 

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”. (OAB1) 

OAB21 

OAB23 

AF2/5 

1.1.6.do manual enquanto 

currículo 

   

1.1.7.de indefinição da tutela 

(TLEBS...) 

EPB3,22 - “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]. 

(OAB3) 

OAB23 

 

1.1.8.de pais para cumprimento 

do programa 

   

1.1.9.de pais para obtenção de 

notas 

EPB2,15   

1.1.10.de alunos para cumpri/ 

do programa 

 OAB9  

1.1.11.de alunos para obtenção 

de notas 

  AF24/2 

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 

   



1.1.15.da prof para obtenção de 

notas 

   

1.1.16.Estrutura das provas EPB2,13 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”. (OAB1) 

OAB21 

OAB27 

 

1.1.17.Correcção das provas  OAB21 

OAB27 

 

1.1.18.Extensão do programa    

1.1.19.Trab. burocrático da esc.    

1.1.20. Dia do exame EPB4,5-7   

1.1.21. cumprimento do 

programa 

 - 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. (...) 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 (OAB5) 

 

1.2.   Alunos sentem infl/press.    

1.2.1.para entrarem na Fac. EPB2,14   

1.2.2. stress pelo teste/exame   AF24/2 

1.2.3. provocado por si pp    

1.2.4. provocado pelos pais    

1.2.5. provocado pelo prof EABernardino,13  AF24/2 

1.2.6. pela extensão do    



programa 

1.3. Pais sentem infl/pressão    

    

2.   Fundamentação para 

tomadas de decisão, como 

   

2.1. (não) aprofundar matéria    

2.2. não responder a dúvidas de 

alunos 

   

2.3. justificar a ausência de 

conteúdos depreciados 

   

2.4. acelerar conteúdos 

programáticos 

   

2.5. não fazer (mais) AF EPB2,13   

2.6. não proporcionar prática da 

oralidade 

EPB2,14   

2.7. não usar portefólios EPB2,14   

2.8. não usar diários de bordo    

2.9. não recorrer à criatividade  OAB17  

2.10. elevar padrões de 

exigência 

   

2.11. não promover activ. 

extracurriculares 

   

2.12. não fazer oficinas de 

escrita 

EPB2,14 

EPB3,22 

  

3.   Efeitos    

3.1. na estrutura dos testes    

3.2. no formato das respostas     

3.3. nos critérios de correcção 

dos testes 

   

3.4.Preparar para o teste/exame  – Trata-se de actividades criativas, 

facultativas, “sem avaliação 

quantitativa nem qualitativa” (sic), 

orientadas para o treino de respostas 

exigidas no exame. (...) à quinta-feira 

na aula de dúvidas ou ainda num 

pequeno espaço de tempo no final da 

aula. (...) As actividades são 

orientadas para o treino de respostas 

exigidas no exame, por isso a 

professora diz aguardar as instruções 

do GAVE para… (OAB1) 

OAB25 

 

3.5.Ajustar nota CIF    



3.6.Os profs não faltam às aulas EPB2,14   

3.7.Marcam aulas extra  OAB9 

OAB25 

 

4.   Apesar do exame    

4.1. fazem actividades extra-

aula 

 OAB25 AF2/5, AF11/6 

    

D. Outras opiniões     

1. Sobre os exames    EABruno,22,43-44,46 

EABernardino,43,45 

EABianca,43-44 

EABruna,44-45 

 AF18/6, AF6/7 

2. Sobre a aprendizagem    EPB2,8-9   

3. Sobre a avaliação       

4. Sobre o sistema EPB2,23-24 

EABruno,47-48 

EABianca,48 

  

 

A – Identidade 

B – Avaliação 

C – Influências 

D – Outras opiniões  

 

Descodificação:  

Siglas  

Entrevistas – 1.º – identificação de entrevista (E); 2.º - do entrevistado (P – prof. Port.; A – nome fictício do aluno; D – dirigente; M – prof Mat.); 3.º - da  

                      escola (A, B, C ou D); 4.º do número da entrevista (1, 2, 3 ou 4); 5.º - e do número da página (, 1 ou 2 ou 8...). Ex.: EPA2 

Observação de aulas – 1.º – identificação de observação de aulas (OA); 2.º - da escola (A, B, C ou D); 3.º - do número da aula (1 ou 3 ou 5...). Ex.: OAA1 

Artefactos - 1.º – identificação de artefacto (A); 2.º - da escola (A, B, C ou D); 3.º - do tipo de documento (A = documentos orientadores da política de es- 

                    cola, como PEE, RI, PCE, revista da escola, análise global das classificações dos alunos; B = documentos da escola de aplicação directa na     

                    turma,como horários, planificações, critérios de avaliação; C = CV do prof.; D = instrumentos do prof de recolha e organização das evidências,  

                    como testes, trabalhos, textos, grelhas, pautas; E = exame nacional; F = diário de campo da investigadora (elaborado, essencialmente, durante a  

                    recolha de dados, com base tanto em conversas telefónicas ou presenciais como na observação directa); 4.º - do número de doc. dentro desse tipo;  

                   5.º - e do número da página (, 1 ou 2 ou 8...). Ex.: (ABA1). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


