
Observações inerentes aos Guiões de Tipologia Textual aLer Escrever + e melhor: 

a) Os recursos/ferramentas digitais tornam-se mais apelativos, no âmbito do processo de 

ensino-aprendizagem. 

b) Os instrumentos /guiões de tipologias textuais aLer Escrever + e melhor criados 

serão publicados na página da BE, em www.crelorosae.net, ao serviço de quem os 

quiser consultar. Serão uma forma de aprender a ler e a escrever tipologias textuais 

transversais ao currículo. 

c) Os alunos deverão, também, consultar os guiões online Aprender aLer+, na página da 

BE, caso necessitem de realizar trabalho de pesquisa: 

Como pesquisar para um trabalho, utilizando a internet 

Como pesquisar para um trabalho, utilizando fundo documental 

Como pesquisar a informação 

Como sublinhar a informação de um texto 

Como resumir a informação recolhida 

Como fazer uma bibliografia 

 

d) Por uma questão de gestão dos exercícios propostos, pensámos na hipótese de incluir, 

ao longo dos guiões, notas que servirão para regular o trabalho feito, como uma forma 

de autocorreção do processo de ensino-aprendizagem. 

e) O blogue da turma, em www.caminhosdeleituraeaprendizagem.blogspot.com 

servirá como mediador entre os alunos, professores e o tipo de trabalho pedido, dado 

que todas as orientações poderão ser consultadas pelos alunos no mesmo.  

 

f) As produções conjuntas e independentes serão avaliadas pela professora de 

Português e pelo professor da disciplina com quem os conteúdos estão a ser 

articulados. Ainda a este respeito, optámos pela redação a pares dado que é uma turma 

de trinta alunos e foi a forma mais simples de articular com as outras disciplinas de 

colegas que têm várias turmas; foi uma opção resultante da dificuldade em gerir muitos 

trabalhos, perante turmas tão grandes. O critério que adotámos para não falsear os 

resultados ou, pelo menos, para os minimizar foi criar pares por nível de competências. 

http://www.crelorosae.net/
http://www.caminhosdeleituraeaprendizagem.blogspot.com/


g) Alguns textos resultantes da Produção Independente foram avaliadas, no âmbito da 

avaliação do trabalho a desenvolver pelos alunos para publicação no blogue da turma 

e/ou jornal escolar. 

h) Estratégias gerais adotadas:  

 Exploração de guiões de tipologia textual aLer Escrever + e melhor – 

Narrativa, Relato Biográfico, Relatório Composicional, Exposição - , 

publicados na página da BE, em www.crelorosae.net ,como recurso de 

aprendizagem. 

 São guiões online (em formato de flipcharts para utilização em Quadros 

Interativos Multimedia, ficheiros que podem ser usados, também, em sala de 

aula).  

 A exploração dos guiões implicou a realização orientada das tarefas 

propostas em sala de aula ou na BE e/ou momentos de realização autónoma 

com recurso à autocorreção, pela consulta das notas dos flipcharts. 

    Estratégias de Leitura:  

 Privilegiar uma ABG-abordagem top-down 

 Abordagem detalhada de interpretação/leitura do texto – modelo para 

apropriação de marcas do género ao nível da estrutura e da linguagem  

    Estratégias de escrita:  

 Estratégias de edição - releitura, autocorreção, reorganização e reescrita 

textual 
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