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Turma 4 
 
 

1ª - Que balanço é que fazem da forma como correram as aulas de Português este ano? 
 

- Nós quando fazemos balanços, usamos termos de comparação em relação a outras coisas.  
O ano passado, eu acho que este ano correu melhor, as minhas notas melhoraram, as aulas são 
interessantes, as actividades vê-se que são previamente preparadas e não sei, é bom tanto para o 
desempenho como no decorrer das aulas, não custam a passar, acho que estão a correr bem. Há 
sempre umas que são mais agradáveis do que outras, mas no geral tem havido diversidade a 
tratar os vários temas e eu acho que está a correr bem, estou a gostar. 
 
- Eu sou da mesma opinião, acho que as aulas correm melhor que no ano passado, apesar de os 
professores serem diferentes e a maneira de trabalhar ser diferente, gosto mais da maneira deste 
ano. 
 

 
- As minhas aulas agora são mais construtivas e isso reflecte-se nas notas, gosto mais da forma 
de trabalhar desta professora, pela diversidade, tratamos vários temas e várias coisas de maneira 
diferente e isso faz com que nós nos empenhemos mais nas aulas. 
 
- Esta maneira de trabalhar é interessante, aproxima-se muito da minha maneira de trabalhar em 
casa, tirar notas de leitura, fazer fichas e como já todos disseram as aulas são bastante 
diversificadas e tornam-se menos aborrecidas. 
 
- O único problema que acho que às vezes há na aula é quando há muita rigidez – não sei se é 
pertinente dizer – já como estamos a fazer balanço – é importante numa aula haver espaço para 
nós sermos, sem as coisas serem totalmente formais, é importante não perder o respeito e limites 
e essas coisas, mas se as coisas puderem ser transmitidas de uma maneira em que não baixando o 
nível de exigência permita criar aos alunos e ao professor um ambiente, fazermos do trabalho 
uma coisa quase divertida, os trabalhos são mais vantajosos do que se forem as coisas rígidas, se 
não estão sentados assim nhã, nhâ, nhã. 

 

 

2ª - Se sentiram diferenças na forma de aprender e ensinar este ano? Se sim, quais as diferenças. 

Se não quais as diferenças? 

 
- Sim, sem dúvida acho que nos está a ser incutido o espírito metódico. Para já a professora dá-
nos a ideia de que as coisas são uma sequência, quase uma viagem pelos vários séculos da 
Literatura e depois em cada tipo de conteúdo programático somos levados a aprender através 
dum método adequado ao género de texto que estamos a trabalhar, e eu acho que isso está a ser 
bom. 



- Por exemplo – uma parte de que eu gostei já na altura do Sermão Stº António termos feito o 
texto argumentativo e acho que foi das partes de que mais gostei. 

  
 2.1 – Porquê? 

 
- Porque entrámos no tema com uma motivação muito específica que era aquela de irmos debater 
com os nossos colegas, o empenho foi logo diferente e como isso o propósito para que estivemos 
a tratar o resto do período em termos de escrita, como entrámos tão bem, o 1.º impacto define 
logo como é que as coisas vão acontecer. 
 
- Eu também acho que foi bastante bom, este ano como está ser com mais seguido ao longo dos 
séculos, está a ser mais divertido e mais engraçado, e uma coisa que ajudou bastante para o texto 
argumentativo e para o Sermão foi o debate, como ela disse, que nos ajudou bastante, apesar de 
terem algumas partes dos textos e das aulas de que não gostámos, com o por exemplo Os Maias 
(Eu gosto desse, disse outra), mas isso também difere um bocado. 
 
E os documentos de apoio? 
 
- Sim, é importante avaliar a maneira como fizemos, mas ajuda muito nós termos uma orientação 
prévia, porque eu acho que o que falta a muitas pessoas é o método de trabalho. 
 
- As coisas, se nós tivermos uma ficha como aquela que a professora nos deu há pouco tempo em 
relação ao 2.º texto – Os Maias –é uma maneira generalista que os professores acham para nós 
depois há coisas que adaptamos para nós e outras que não dão tanto jeito e essas orientações 
prévias ajudam-se um bocadinho a entrar nas coisas e a ter um método. 
 
- Quando nos avaliamos a nós próprios, para além de tentarmos ver o que fizemos mal também 
corrigimos para conseguirmos melhorar. A nossa auto-avaliação é boa por causa disso. 
 
- Voltando ao assunto das aulas são diferentes acho que sim, começando pela de dinâmica das 
aulas ajuda-nos a entrar nos temas de outra maneira, as relações que a professora faz com outras 
matérias, é muito diferente do ano passado em que era só aquela matéria e o que demos no 
princípio já não nos lembrávamos no final. Não havia relação lógica nem cronológica. 
 
- Acho que sim, que são diferentes, são boas e lá está aquela coisa de nos darem as indicações 
prévias também ajuda e identificam-se com os nossos métodos de trabalho, porque assim vemos 
que estamos a fazer bem e motiva-nos. 
 
- E a avaliação também às vezes vamos dar conta de falhas que não nos tínhamos apercebido que 
tínhamos feito.  
 
- Uma coisa que me aconteceu este ano é que tudo o que dei desde o princípio do ano está muito 
mais vivo do que o ano passado, porque acho que quando fazemos as coisas apaixonados e 
envolvidos as coisas ficam-nos muito mais e portanto aconteceu-me isso, se voltássemos a falar 
do Sermão eu quase que sabia tudo como se fosse no dia do teste, não estive a estudar para saber 
naquele dia, foi um envolvimento que me motivou desde o princípio. 



 
- O que me aconteceu e eu não estava à espera que acontecesse foi no princípio, quando fizemos 
um sumário do que íamos dar ao longo do ano, eu achei que o que ia gostar mais era a parte de 
Cesário Verde e foi a que menos me envolvi, porque em termos de método não foi o mesmo. 
 
- Foi no início, ainda não estávamos dentro do método de trabalho da professora e como 
disseram o ano passado não ligámos os conteúdos pela época cronológica e logo nos 
esquecíamos e acabámos por entrar no 11.º ano com essa mentalidade e ainda não estávamos 
habituados. 
 
- Os textos de Cesário Verde eram diferentes, eram poemas e agora não. Trabalhamos o texto 
contínuo, com uma história contínua e é mais fácil de desenvolvermos. Porque se percebemos 
um poema, o outro a seguir já é diferente e vamos voltar ao princípio. 
 
- Eu também à partida gosto de poesia e acho que ia gostar muito de Cesário Verde e depois .. eu 
gosto mais de Fernando Pessoa e de Sofia Mello Breyner. 
 
 
 
 
 
 

3ª - Só para terminar, que sugestões fazem de futuro para as aulas de Português? 
 
 
- Podíamos voltar a fazer um debate, era giro – alicerçar a matéria, acho que isso era bom, como 
o debate que nos ajudou muito, a entrada foi boa. 
 
- É bom trabalhar em grupo durante as aulas, acho que é bom fixarem-se objectivos e se calhar o 
sucesso do debate teve a ver com isso, foi um objectivo que nos levou a empenharmo-nos e se 
houver objectivos que nos motivem, a nossa pré-disposição, para a aula e debate, vai ser sempre 
diferente, 
 
- Uma interacção, apesar de interacção este ano ser maior, interacção no princípio da abordagem 
ao tema, por exemplo no texto argumentativo. Foi o debate, agora n’ Os Maias a passagem de 
imagens – eu acho que isso não nos motiva muito. 
 

3.1 - Que sugeres? 

 

 
- Um debate, não digo dentro da turma, os professores, um colóquio, umas conversa sobre Os 
Maias aqui na Mediateca, por exemplo. 
 
Obrigada. 
 


