
E s   c  r   i    t   a : 

c  o  m   p  o  s i   ç ã  o  

d e      t  e  x  t  o  s 
 

 



O caminho que percorremos… 
               (processo) 

partilha 

insegurança 

diversidade  

reflexão  

desafio  

unidade 



Estratégias de melhoria da escrita 

Criar circuitos de comunicação; 

Diversificar os destinatários; 

Trabalhar os diferentes tipos de textos; 

Implementar momentos de aperfeiçoamento de texto; 

 Proporcionar actividades de escrita funcional; 

Inovar as estratégias de correcção de texto; 

  … 

 



Código de correcção de escrita 
(proposta) 

Parágrafo 

// 

(necessidade de parágrafo) 

Ex: O João disse: //- Vem 

brincar comigo. 

// 

(parágrafo desnecessário) 

Ex: Era uma vez um menino. 

   // Tinha cabelos loiros e olhos 

azuis. 

Erros de ortografia 

 

(sublinhar a sílaba errada (2º 

ano) e a palavra (a partir do 3º 

ano) 

Ex: corida (2º ano); corida (a 

partir do 3º ano) 

Erros de acentuação 

X 

(escrever uma cruz por baixo da 

letra que não está acentuada ou 

que está mal acentuada) 

Ex: cafe; manhâ 

          X          X  

Frase mal construída 

 

(omissão de algum dos 

elementos fundamentais da 

frase, discurso pouco coerente 

ou incorrecto) 

Ex: O caiu.                    (na 

margem da folha) 

Erros de pontuação 

 

(no sinal de pontuação errado ou 

na sua omissão) 

Ex: Emprestas-me um livro . 

Separação de palavras / Ex: de/repente 

União de palavras, sílabas ou 

letras 
Ex: tam   bém 



Código de correcção de escrita 
(proposta) 

Parágrafo 

// 

(necessidade de parágrafo) 

// 

(parágrafo desnecessário) 

Erros de ortografia 

Erros de acentuação X 

Frase mal construída 

Erros de pontuação 

Separação de palavras / 

União de palavras, sílabas ou letras 

         



Porquê o trabalho colaborativo? 

“Os professores devem ter “oportunidades para participar 

numa variedade de actividades formais e informais indutoras 

de processos de revisão, renovação e aperfeiçoamento do 

seu pensamento e da sua acção e, sobretudo, do seu 

compromisso profissional.” 
Day, 2001   

Os educadores “estão dispostos a trocar impressões sobre a 

sua visão e as suas esperanças, as suas aspirações e as 

suas experiências, os seus êxitos e os seus fracassos.” 

Características da Educação da Companhia de Jesus (1987:39)   



Reflexões sobre o nosso trabalho 
“Esta troca activa de ideias dentro do grupo fez circular mais 

informação, diferentes ideias e soluções e, desenvolver mais a 

reflexão das nossas práticas. Como resultado, saíram novos 

desafios.” 

“Em conjunto, pode-se aprender com as boas experiências 

relatadas pelos outros membros do grupo, assim como 

compreender e ajudar a ultrapassar as dificuldades sentidas 

nas actividades que correram menos bem.” 



Reflexões sobre o nosso trabalho 
“(…) é uma dinâmica de formação mais interactiva em que 

todos os elementos do grupo assumem o papel de 

formandos e formadores e que, por isso, as aprendizagens 

se tornam mais significativas já que são vivenciadas.” 

“(…) pretendemos que os professores, em colaboração, 

melhorem, não só os seus próprios desempenhos 

profissionais, como também que essa melhoria constitua 

uma mais-valia para a comunidade educativa.” 

  



enriquecer 

ultrapassar 

“Fazer pontes, ser ponte” 


