
Registo das aulas de Apoio/Períodos letivos 

Apoio LM/LNM  

1º PERÍODO1 

 

PLM - 90’ 

 

7ºD 

As aulas de Apoio foram sessões de tutoria, sempre mediante nossa orientação. 

 A primeira sessão, 2/10, visou a reunião com o grupo de alunos tutores e alunos com 

apoio; fiz a distribuição dos tutores pelos alunos que vão apoiar. Falei com os alunos 

sobre o trabalho a desenvolver e foi-lhes explicado qual o grande objetivo deste projeto: 

ajudar a melhorar, esclarecer dúvidas melhorar a aprendizagem. 

 

Nas duas sessões seguintes, 9 e 16 /10, aproveitámos a tarefa solicitada pelo professora 

de História da turma, que pediu aos alunos um Relatório Composicional sobre a matéria 

recentemente lecionada - O Paleolítico. Pedi à colega os textos que se destacaram pela 

negativa e que integram o grupo de alunos com Apoio. Redigi uma ficha de orientação 

para elaboração do texto, tendo presentes os tópicos solicitados pela colega e que 

constituem o desenvolvimento ou corpo do texto. Os alunos estiveram a reformular o 

Relatório Composicional, pedido a História. 

 (Numa terceira etapa e após avaliação dos segundos textos, vou pedir aos alunos a 

elaboração de um terceiro para a consolidação desta tipologia textual.) 

Ainda na sessão de dia 16, os alunos começaram a fazer uma ficha de trabalho sobre a 

Literatura Tradicional, conteúdo estudado na aula de Português, com vista à redação de 

um Relatório Composicional. 

Na última sessão, trabalhei, ainda, com os alunos os significados de verbos de 

enunciados de teste. 

 

23/10 – Na primeira parte da aula, os alunos pediram para estudar para o teste de CN. 

Mediante indicações e uma ficha de trabalho dada, os alunos começaram a redigir 

Exposições sobre temas atuais, como o facebook, as redes sociais, em geral, a TV. Estes 

textos serão revistos e aperfeiçoados e, posteriormente, publicados no blogue e no jornal 

escolar. Trabalhei os conceitos de opinião, facto, tipo de linguagem mais ou menos 

formal, consoante o destinatário, tenor. 

 

30/10 - Os alunos estiveram a aperfeiçoar os textos, iniciados na aula anterior. Destaco 

o Aluno 8, a quem dei um apoio mais individualizado, que me fez lembrar as 

construções verticais de que fala Scollon& Scollon. Ajudei-o a elaborar uma Exposição 

                                                           
1 Os alunos 2, 3 e 4 foram posteriormente integrados no grupo de Apoio. 

 

 



sobre as redes sociais, tema proposto pelo aluno, orientei a sua redação, colocando-lhe 

questões básicas e pertinentes relacionadas com o tema e ajudei-a estruturar as suas 

ideias. O texto deste aluno foi publicado no blogue da turma e no jornal escolar. 

Na 2ª parte da aula, os alunos iniciaram um Relatório Composicional sobre a matéria -

Antigo Egito - que estão a estudar em História. O objetivo foi perceber se os alunos 

interiorizaram a estrutura de um texto, trabalhada nas sessões iniciais. 

 

6/11-Os alunos acabaram os textos sobre o Egito. Alguns estiveram a trabalhar em 

grupo, a fazer o trabalho sobre as lendas tradicionais. 

Iniciei o apoio ao Aluno 2 com o Relatório Composicional e relembrei com os restantes 

a estrutura e o tipo de linguagem. 

 

(Alguns começaram a redigir uma carta ao Pai Natal. Quando questionados sobre o 

destinatário falaram noutras hipóteses o que foi oportunidade para reiterar que a 

linguagem deve ser mais ou menos formal consoante o tipo de carta forma ou informal e 

os registos de língua que estabelecem diferentes relações. Confrontados com a 

necessidade de escreverem entre 140 -200 palavras, os alunos perguntaram-me e como 

seria possível tal numa carta ao que eu respondi, ensinando técnicas de brainstorming 

sobre o tema para garantir maior desenvolvimento de informação. Assim para a carta de 

Natal ao Pai Natal indaguei sobre o que lhes vinha à cabeça quando pensavam em Pai 

Natal, que foi motivo para me indicarem: descrição física do Pai Natal, prendas-lado 

material do Natal, vs. espiritual, opinião sobre o Natal. 

Um dos alunos, 7, espantou-se com o que no final desta aula acabou por conseguir 

escrever, perguntando-me se podia aperfeiçoar na aula seguinte de Apoio, ao que eu 

respondi que sim, muito satisfeita por começar a notar algum gosto num dos alunos 

mais reticentes em escrever.) 

 

12 e 19/11 - Os alunos redigiram uma Exposição sobre maus tratos e abandono dos 

animais, sob nossa orientação (escrita coletiva, no quadro).  

 

26/11 - Aulas de gramática - consolidação de conteúdos. Nestas aulas, não conto com a 

colaboração dos tutores por se tratar de um ensino mais específico e orientado.  

Realização de uma ficha de trabalho sobre os enunciados dos testes, ficha previamente 

produzida, com a colaboração dos outros professores e recorrendo aos manuais das 

disciplinas que possuíam vocabulário específico dos enunciados. 

 

2/12 e 11/12-Os alunos escreveram um texto sobre o Natal, Exposição. Relembrámos as 

marcas linguísticas e a estrutura a partir do tema sugerido, construímos o Campo, 

partindo do conhecimento e experiência dos alunos, perguntando-lhes o que lhes sugeria 

a palavra Natal, o Natal, com recurso ao brainstorming. Definimos, assim, os tópicos a 

utilizar na elaboração conjunta do texto, aproveitando as ideias. A segunda grande tarefa 

foi organizar esses tópicos em termos de ideias coerentes de um texto. Seguindo a 

estrutura deste tipo de texto, os alunos começaram a redação conjunta com a professora, 

sempre sob orientação desta, que aproveitou para ir chamando a atenção para desvios ao 



que se pretendia e correção linguística. Numa segunda etapa, os alunos passaram a 

limpo os seus rascunhos, aperfeiçoando-os. Por fim, corrigiram as últimas incorreções e 

deram por concluído o texto. O tipo de trabalho desenvolvido foi efetivamente o de uma 

interação escorada em que a professora não fugiu ao background dos alunos, à sua 

bagagem, em termos de scientia, antes reutilizando-a para elaborar ideias e conceitos, 

tornando a sua linguagem mais densa e técnica, se assim podemos dizer. O resultado foi 

um texto francamente opinativo em que as várias etapas foram respeitadas em termos de 

avaliação /opinião e reação/argumentação-comentário 

 

PLNM - 45’+45’ 

 

Aluno de PLNM-Nível de proficiência global: A2 - Iniciação 

 

Após dois blocos de 90’, de realização da diagnose, o aluno foi colocado no nível de 

proficiência A2, na oralidade, escrita e global. 

Trabalhei a oralidade em termos de correção fonológica; da dicção, ensinando ao aluno 

estratégias de melhoria. Para tal, servi-me de um livro de versos e rimas-Versos de 

Caracacá. 

Na próxima aula, o aluno fará uma breve apresentação de si próprio oralmente, 

mediante tópicos que lhe dei. 

Pedi ao DT, prof de Geografia, que desse ao aluno tópicos para apresentação oral de 

conteúdos, para que depois a redação do Relatório Composicional seja feita comigo. 

 

29/10- O aluno fez exercícios de oralidade-leitura/expressão oral; depois, interroguei-o 

a respeito das suas disciplinas, com o intuito de pôr o aluno a falar em situação de 

interação oral. 

 

5/11 - Trabalhámos leitura, conjugação verbal e o início da redação do Relatório 

Composicional a partir de conteúdos de História. Interessante foi a situação com que me 

deparei na altura em que pedi ao aluno para responder a uma questão que deveria 

integrar o corpo do texto: pedi ao aluno para ler em silêncio e perguntei-lhe qual o 

conteúdo ao que ele me respondeu não ter percebido. Então, li com ele, período a 

período, desconstrui o texto e seus significados para chegar à compreensão do aluno e 

surtiu efeito.  

 

12/11 - Continuei a insistir com o aluno no que respeita a oralidade. Dado que o aluno 

não tinha trazido o manual de História, introduzi a Exposição (noção de facto/opinião). 

Linguagem e organização textual 

Fiz o brainstorming sobre tópicos a desenvolver ligados ao tema escolhido pelo aluno-

jogos de computador. A continuar na próxima aula. 

 

19/11 - O aluno preencheu uma ficha de informação sociolinguística A partir de 

palavras como parentesco perguntei ao aluno que palavra lhe lembrava ao que ele 



respondeu parentes e, a partir dai, fui buscar o tema da família para desenvolvermos um 

pouco o campo. 

A partir do Relatório Composicional, iniciado numa aula anterior, pedi ao aluno que 

desenvolvesse o tema O Paleolítico. Enquanto o fazia, o meu objetivo foi orientar o seu 

discurso, visando alargar o leque vocabular, através de sinónimos e expansão de 

palavras e seus significados. Ao mesmo tempo, corrigi a gramática e dei indicações 

sobre a correção gramatical. 

Ao mesmo tempo, chamei a atenção para aspetos ligados à organização textual do 

género. 

 

26/11- O aluno concluiu o texto sobre o Paleolítico. Pedi-lhe que aperfeiçoasse o texto 

em casa a partir do rascunho. 

Iniciou a redação da Exposição. O tema sugerido pelo aluno foi jogos de computador. 

Comecei por falar com o aluno sobre a noção de opinião e facto, para que se inteirasse 

da razão de ser do texto em questão. 

Depois, a partir do tema, fiz brainstorming relacionado com o mesmo, tendo o aluno 

anotado o que lhe vinha à cabeça, como forma de construção do campo em questão. 

Simultaneamente, aproveitei para identificar algumas marcas de registo linguístico 

próprios da exposição sempre em diálogo com o aluno: primeira pessoa do singular, 

nomes, adjetivos, verbos no presente. 

Quanto à estrutura, definimos um título; primeiro parágrafo com a apresentação do 

tema, justificação da sua importância e explicitação da sua opinião sobre o tema; 

segundo parágrafo apresentação de tópicos do brainstorming para desenvolver as ideias 

apresentadas na introdução; terceiro parágrafo- reforço da opinião, retomando o 

primeiro. 

 

2/12 e 10/12 - O aluno concluiu a redação da Exposição sobre os jogos de computador, 

tema escolhido por si. Apoiei através de uma interação escorada em que fui buscar 

estratégias de alargamento lexical, visando também melhorias ao nível da interação oral 

comigo e com a pronúncia da LNM. 

TPC-Passar a limpo os textos. 

Conjugar verbos ser e ter. 

 

2º PERÍODO  

PLM - 90’ 

 

7º D 

 

8/1 - Leitura Detalhada do texto “Os passos de Dona Leonor”- identificação das etapas 

no texto para se fazer o resumo do mesmo a partir do reconto oral. 

 

14/1 – Gramática. 

 



15/1 -“A redação”- leitura expressiva e trabalho com implícitos (Leitura Detalhada). 

 

22/1 e 29/1 -Leitura e gramática. 

 

5/2-Leitura do texto “Regresso à vida”- leitura e interpretação (Leitura Detalhada). 

 

12/2/19/2 - Leitura Detalhada do texto “Lago rico”.  

 

Seguindo o Ciclo de R2L, considerando a primeira etapa - Preparação para a leitura -

, pedimos aos alunos que começassem por fazer uma leitura em silêncio do texto para 

uma primeira apropriação de significados e contacto com o mesmo. 

Perguntámos aos alunos o Tema do texto ao que responderam, de forma vaga, com 

informações nem sempre reais, o que comprova que a leitura efetiva não fora realizada. 

Partimos deste momento inicial, que posso comprovar com a interpretação que foi feita 

do último parágrafo do texto, que, para alguns alunos, implicava derrame de petróleo 

nas águas para elas ficarem escuras. Ao que respondemos” Vamos ler com atenção o 

texto e ver o que realmente se passou, ok?” 

Começámos por dizer que o texto lido era uma Narrativa e relembrámos a estrutura 

do mesmo, associando-a ao Género Narrativa.  

Perguntámos aos alunos qual seria o propósito do texto, ao que me responderam contar 

uma história, como seria de esperar. Por comparação com os conceitos de informar, 

conseguimos fazer-lhes ver que o objetivo não era informar, mas deliciar o leitor, deixá-

lo envolver-se no que é narrado. Frisámos o conceito de Género, sua estrutura e 

propósito. 

Também demos a conhecer a temática do texto, com uma síntese do mesmo. 

Na etapa da Leitura Detalhada, pedimos aos alunos que lessem o texto em voz alta, 

fazendo momentos de paragem entre as etapas do texto. 

Assim sendo, a primeira paragem coincidiu com a Orientação. 

 Neste momento, fizemos um pequeno sumário do que fora lido, chamando a atenção 

dos alunos para o enquadramento inicial, que pode contemplar localizações espaciais e 

temporais, indicação de personagens e uma situação inicial; um primeiro momento de 

estabilidade no texto. Esta etapa também serviu para trabalhar com os alunos 

vocabulário desconhecido, tendo realizado elaborações a partir do mesmo. 

A intenção é permitir que os alunos compreendam o que leem, o conteúdo e a 

forma como é apresentado. 

 

Na próxima aula, com os tutores, vamos redigir as Narrativas para publicação no 

blogue, seguindo as orientações apresentadas. 

 

26/2- Conclusão da aula anterior. 

Aula de Leitura Detalhada de Relatórios Composicionais do manual de História 

sobre a matéria em estudo - A civilização romana. 

 



No manual de História, cada texto está encimado por uma pergunta que remete para o 

Campo, ou seja, para o seu conteúdo. 

 Começámos por alertar os alunos para isso. Depois, fizemos a Leitura Detalhada, 

frase a frase, recorrendo ao uso de perguntas WH’ e pistas de localização, além de 

paráfrases para leitura / compreensão de informação. Na parte final da aula, pedi aos 

alunos que fizessem uma súmula da informação trabalhada sob a forma de tópicos ou 

esquemas para aferir a aprendizagem dos conhecimentos. 

  

12/3 - Redação de uma Exposição. Planificação do texto e escrita coletiva relembrando 

etapas de estrutura e marcas de discurso sobretudo ao nível da coesão e coerência 

textual. Tema sugerido pelos alunos - a poluição. 

O meu papel de scaffold, de promotora de um diálogo interativo, no âmbito da redação 

permitiu que os alunos se apropriassem de características do género, bem como de 

aspetos ligados à correção linguística. 

 

18/3 e 25/3 (45’) - Trabalho de conteúdos específicos com os alunos que me colocaram 

dúvidas para as fichas formativas. 

 

 

PLNM - 45’+45’ 

 

7/1 - O aluno esteve a analisar as imagens da atividade de apresentação oral do teste de 

diagnóstico (onde teve dificuldades, aquando da realização do teste de diagnóstico), 

como ponto de partida para um Relatório Composicional (conceito de facto). 

 

14/1 – Aula de Leitura Detalhada do texto “O camponês astrólogo”, de Ítalo Calvino. 

 

 21/1 - Redação de uma Narrativa a partir de BD (guião de tipologia online). 

 

4/2 - Continuação da Narrativa. Início de uma segunda Narrativa, a partir de uma das 

imagens apresentadas no guião online de tipologia Narrativa. 

 

11/2 - A Orientação da Narrativa foi concluída e enriquecida com sequências descritivas 

e narrativas 

(Grandes dificuldades do aluno em formular frases sempre em busca de 

vocabulário, pelo que tive de o incentivar e apoiar bastante.) 

 

18/2 - O aluno sentiu-se mal. Só tivemos tempo para introduzir a Complicação. 

 

25/2 - Concluímos a Narrativa.  

Aula de Leitura Detalhada do texto “A bola”, de Luís Veríssimo. 



Dei indicações para pesquisa, segundo guião do professor de Geografia, para preparar 

uma apresentação oral a partir da pesquisa de informação sobre o seu país de origem - a 

Bulgária. A partir dessa pesquisa, pretendo que o aluno redija um Relatório 

Composicional sobre o tema para avaliação articulada (Português-Geografia). 

 

11/3 - Teste de Português (a professora de Português do aluno pediu-me que o apoiasse 

na realização de uma ficha formativa) 

Aula de Leitura Detalhada do texto “A pirata”, de Luísa Costa Gomes. 

 

19/3 - Continuação da aula de 25 de fevereiro. 

 

 

3º Período 

PLM - 90’ 

 

23/4 (45’) - Os alunos estiveram a trabalhar no âmbito do género Exposição, que 

solicitei para o blogue a partir da seguinte afirmação: Este ano letivo foi um ano de 

aprendizagem e crescimento pessoal.  

Relembrei com eles a estrutura e marcas de registo do Género, trabalhadas no 1º e 2º 

período. 

Depois, ajudei-os a fazer o brainstorming sobre o tema. Por fim, pedi-lhes que 

organizassem as notas deles para as distribuírem pela estrutura do Género. 

(Nem todos os alunos acabaram o trabalho solicitado. De notar, que só pude contar com 

o apoio de alguns tutores; os restantes justificaram-se com as provas que estão a 

decorrer.) 

 

30/4 (45’) - Continuação e conclusão da aula anterior. Alguns alunos já fizeram o 

aperfeiçoamento textual para poderem enviar para o blogue. 

 

7/5 - Leitura e análise de textos poéticos (conteúdo que está a ser estudado na aula de 

Português). 

 

13/5 - Os alunos que ainda não tinham concluído a Exposição para o blogue pediram-

me para continuar ao que acedi. 

 

21/5 – Reescrita das Exposições para o blogue. 

 

4/6 – Auto e heteroavaliação do trabalho desenvolvido nas aulas de Apoio. 

 

PLNM - 45’+45’ 

 

29/4 - Ajudei o aluno na pesquisa de informação para uma apresentação oral em sala de 

aula sobre o seu país, solicitada pelo professor de Geografia. 



O aluno tem de organizar as informações pelos tópicos apresentados pelo professor num 

powerpoint, que será a base para a redação de um Relatório Composicional. 

 

6/5 - Continuação da aula anterior. Organização da apresentação dos slides e da 

informação no Relatório Composicional sobre a Bulgária. 

Pedi ao aluno que, na próxima aula, faça a apresentação oral para poder avaliar e dar 

indicações. 

 

12/5 - Preparação de apresentação oral do Relatório Composicional 

 

20/5 - Iniciámos a redação da Exposição, no âmbito do projeto Livro Livre. 

 

27/5 – Conclusão da aula anterior. 

 

3/6 - Auto e heteroavaliação do trabalho desenvolvido nas aulas de Apoio. 

 

 

 


