
Breve reflexão sobre o trabalho desenvolvido no grupo de trabalho colaborativo 

Escrita: composição de textos 

 

 

 Neste ano lectivo fomentou-se no colégio a organização de pequenos grupos de 

professores, para debaterem e desenvolverem temas de importância relevante. Dos 

grupos formados houve um que se debruçou sobre o tema “Escrita: composição de 

textos”. A metodologia de trabalho usada foi a da formação colaborativa. Deu-se espaço 

a todos os intervenientes de partilharem e exporem as suas práticas, os seus êxitos e 

fracassos. Deste modo, e 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.  

 Os membros do grupo, num primeiro momento, falaram dos respectivos 

percursos profissionais e académicos. Logo se verificou uma grande heterogeneidade 

nos mesmos. O potencial de aprendizagem com as diferentes experiências relatadas era 

enorme.  

Quando o grupo abordou a questão dos códigos utilizados para a correcção dos 

trabalhos escritos dos alunos, concluiu-se que todos utilizavam uma sinalética diferente 

e que haveria grandes vantagens se esta fosse uniformizada. Por um lado, permitiria aos 

alunos autocorrigirem-se com maior facilidade (mesmo que fosse outro professor que 

não o habitual a corrigir o texto), por outro, ao aplicarem todos o mesmo código 

facilitaria a compreensão e eficácia do mesmo. O grupo decidiu pois elaborar uma 

proposta de código para correcção de escrita, com uma versão simples para os alunos e 

outra um pouco mais complexa para os professores. Esta proposta de código 

(ferramenta) foi feita de maneira a poder ser utilizada em todos os ciclos e foi colocada 

à disposição de todos os interessados na intranet do colégio.  

Professores houve que relataram uma tentativa de aplicação do código na sala de 

aula, no entanto, essa primeira tentativa não foi bem sucedida devido ao facto de não ter 

sido bem interiorizado o código pelos alunos e este só lhes ser acessível no quadro. Na 

próxima tentativa todos os alunos terão um código e estarão mais familiarizados com as 

sinaléticas.  

Também se falou no grupo sobre o tipo de textos que os alunos poderiam 

escrever, de modo, a poderem apontar a sua mensagem a um receptor concreto. Fez-se 

esse levantamento e registou-se os vários tipos de textos a que os alunos poderiam 

recorrer.  

Pensamos que o trabalho colaborativo desenvolvido pelo grupo da “Escrita: 

composição de texto” é relevante, quer para os seus participantes quer para o colégio. 

Aos membros do grupo permitiu-lhes ter momentos de partilha, reflexão e de produção 

de materiais/ ferramentas que se não fosse existência do grupo nunca aconteceria. O 



colégio ficou enriquecido porque os materiais produzidos e as reflexões feitas e escritas 

foram postas à disposição de todos os interessados.   

 

                                                                                                                         Professor A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escrita: composição de textos 

Reflexão: 

1- O trabalho colaborativo como dinâmica de formação. 

2- O trabalho realizado no grupo colaborativo específico: Escrita: 

composição de textos. 

 

Este ano, o Colégio tal como já vinha fazendo alguns anos, resolveu estender a todos os 

docentes o trabalho colaborativo como dinâmica de formação. 

Este tipo de trabalho permitiu uma interacção entre os elementos de cada grupo de 

forma a desenvolvermos mais o trabalho de equipa, partilhando a vivência pessoal de 

sala de aula e tirar partido das experiências de cada um.  

Esta troca activa de ideias dentro do grupo, fez circular mais informação, diferentes 

ideias e soluções, e sobretudo desenvolver mais a reflexão das nossas práticas. 

Como resultado saíram novos desafios. 

 

O tema do nosso grupo é “Escrita: composição de textos”. 

No primeiro encontro, cada membro relatou o seu percurso profissional e académico. 

Seis pessoas, seis percursos tão diferentes. 

Como metodologia de trabalho, nos encontros seguintes, utilizámos a análise de alguns 

artigos e posterior discussão com base na partilha de experiências e reflexão. 

Trabalhámos sempre com um sentimento de respeito pelas ideias dos outros, sabendo 

que esta colaboração pode ser a solução para uma mudança de atitude dentro da sala de 

aula. 

Como a correcção dos textos produzidos pelos nossos alunos é sempre um momento 

muito importante para a aprendizagem da escrita, o grupo criou um código de correcção 

para ser utilizado com os alunos. O desafio foi grande e no meio de tantos conteúdos a 

abordar, páginas de livros para fazer e corrigir, confesso que a introdução de uma nova 

prática ficou para trás, continuando os alunos, por falha da professora, dependentes 

desta e impossibilitados de tomar consciência e de reflectir nos seus próprios erros. 

Como meta para o próximo ano, pretendo criar com os próprios alunos, o nosso código 

de escrita e colocá-lo em prática seguindo as etapas delineadas pelo grupo de trabalho. 

O grupo debateu também para quem é que os alunos escrevem e o tipo de textos que 

escrevem, elaborando assim uma lista de destinatários possíveis e de tipos de textos. 

Este trabalho foi assim muito gratificante, tanto para os membros do grupo, que 

puderam partilhar as suas experiências, reflectir, aumentar o seu conhecimento e 



encontrar algumas soluções para os seus fracassos; como para todos os docentes do 

colégio, pois através da intranet todos podem usufruir das reflexões e dos materiais 

produzidos pelo grupo. 

 

                                                                                                                                  Professor B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Texto de reflexão 

 

1. O trabalho colaborativo como dinâmica de formação. 

 

2. O trabalho realizado no grupo colaborativo específico: Escrita: composição 

de textos. Contributos para: 

 desenvolvimento profissional 

 novas aprendizagens 

 desenvolvimento pessoal e da escola 

 mudança das práticas 

 

No presente ano lectivo integrei o grupo colaborativo denominado “Escrita: 

composição de textos”, que se reuniu quinzenalmente, a partir do início do 

segundo período. 

O trabalho colaborativo, colocado em prática pela primeira vez este ano no 

Colégio, é importante, na medida em que a interacção e a partilha de ideias, de 

experiências e de materiais permite melhorar a pratica educativa do grupo 

docente. De salientar também que esta 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. 

Este tipo de trabalho contribui para um desenvolvimento pessoal e profissional 

do professor, apela ao alargamento de horizontes e ao contacto com 

experiências de ensino diversas que promovem a reflexão sobre o trabalho 

desenvolvido. Ao questionar-se sobre as suas práticas de ensino o docente irá 

equacionar quais as estratégias que melhor resultaram e aquelas que não 

obtiveram os efeitos pretendidos (interrogar-se-á se tiveram sentido para o 

grupo, se os motivaram…).  

O professor deve revelar abertura de espírito, responsabilidade e sinceridade, 

assumindo uma atitude reflexiva que o levará a questionar e a considerar 

persistente e cuidadosamente aquilo em que acredita ou que pratica. 

Este trabalho de reflexão é feito no sentido de adequar as práticas ao grupo 

que lecciona e mudar as que considera desajustadas. Serve, deste modo, para 

a professora agir autonomamente e reencontrar a sua identidade. 



A partilha das conclusões obtidas pelo grupo de trabalho colaborativo aos 

outros docentes permite uma reflexão conjunta e, por conseguinte, uma 

melhoria das práticas educativas a nível escolar. 

O nosso grupo de trabalho debruçou-se sobre o tema “Escrita: composição de 

textos”.  

Escrever é uma actividade que implica a resolução de múltiplos problemas a 

nível cognitivo (o que se quer dizer, para quem se vai escrever, como se vai 

escrever, o tipo de texto, a organização das palavras na frase…).  

Considero que o professor deve criar um ambiente rico em escrita em que 

estejam presentes na sala de aula textos produzidos pelos alunos e 

trabalhados com eles, listas de palavras, jornais, revistas, cartazes. É 

importante disponibilizar espaços como por exemplo um “cantinho da escrita” 

com ficheiros, desencadeadores de escrita, dicionários etc., assim como 

tempos, ou seja, rotinas instituídas no plano semanal: momentos de escrita 

sugerida e momentos de escrita livre, e trabalho de aperfeiçoamento de texto 

feito em grande grupo, a pares ou com o professor. 

No grupo de trabalho abordámos o aspecto da funcionalidade da escrita. Para 

aprender a escrever os alunos precisam de compreendê-la e para tal a escola 

deve proporcionar actividades de escrita com sentido. A escrita funcional passa 

pela implementação de circuitos comunicativos de escrita: jornal de turma, 

correspondência escolar e interescolar, livro de textos da turma que atribuem 

um significado social às produções. Ao diversificar os destinatários dos textos o 

professor está a motivar o aluno para a descoberta do prazer de comunicar 

através da escrita, e a despertar o seu interesse pela mesma e a compreensão 

do seu funcionamento. 

Para melhorar a produção escrita é muito importante que o professor dedique 

semanalmente um tempo ao aperfeiçoamento de textos. Este trabalho constitui 

uma forma de explorar as estruturas básicas da Língua (sintaxe, vocabulário, 

ortografia) e reflectir sobre aspectos fundamentais da organização textual. É a 

partir dos problemas que os textos apresentam que se vai desenvolver o 

trabalho de aperfeiçoamento de texto tanto ao nível das ideias como ao nível 

da forma. O grupo pode recorrer à consulta de gramáticas, prontuários, 

dicionários e/ou elaborar os seus próprios instrumentos de apoio (dicionários, 

cartazes de ortografia). 



Um dos aspectos principais que focámos nas nossas sessões de trabalho foi a 

correcção dos textos: como proceder à correcção? 

Chegámos à conclusão que corrigir os textos com os alunos implica uma 

gestão organizada do tempo. Na minha opinião não é necessário corrigir todas 

as produções dos alunos (textos livres), mas sim possibilitar aos alunos 

múltiplas situações de escrita e ajudá-los a construir o significado desses 

textos. O importante não é detectar todos os erros e assinalá-los pois isso 

poderá desencorajar os alunos, mas sim assegurar uma correcção de 

qualidade. Relativamente à correcção de textos, elaborámos em conjunto, uma 

proposta de código para correcção dos escritos, criando uma versão para os 

alunos e uma versão para professores. Este código deverá ser construído com 

a turma e cada aluno deverá ter o código consigo (um pedaço de cartolina). 

Numa primeira etapa a correcção deve ser feita colectivamente. 

Progressivamente pode ir sendo feita a pares e, depois, individualmente. Esta 

estratégia fomenta a auto-correcção e permite que professor e alunos 

comuniquem através de um código específico. Apesar de considerar esta 

estratégia importante no sentido de ajudar os alunos a serem capazes de 

corrigir os seus escritos, não consegui ainda colocá-la em prática este ano. No 

próximo ano lectivo (3.º ano) tenciono usá-la com a minha turma e partilhar 

com os colegas os resultados para podermos reflectir sobre a sua aplicação em 

conjunto. 

Este trabalho elaborado no grupo foi colocado na página do colégio, na parte 

relativa aos grupos de trabalho colaborativo, para todos os professores 

poderem ter acesso. 

Concluindo, acho que esta dinâmica de trabalho foi muito vantajosa na medida 

em que permitiu a partilha de ideias, dúvidas, fracassos e conquistas, e 

considero que deve ter continuidade no próximo ano.  

 

 

 

 

Professor C 

 



Grupo de Trabalho Colaborativo 

 

No ano lectivo de 2008/9, iniciou-se um projecto inovador no Colégio, em que os vários 

professores se organizaram e distribuíram por grupos de trabalho colaborativo. Fiquei 

integrada no grupo de Escrita: Composição de Textos. 

Ao longo das várias reuniões de trabalho, foram facultados diversos textos, que nos 

permitiram uma reflexão mais aprofundada sobre a introdução do texto escrito no 1.º 

Ciclo do Ensino Básico, assim como o enriquecimento com metodologias 

diversificadas, que nos permitirão trabalhar com os discentes de uma forma mais 

organizada e consciente. Foram partilhadas ideias, materiais, práticas educativas, 

dificuldades sentidas pelos professores…  

Com a orientação da professora Teresa Almeida, foi-se construindo uma grelha de 

orientação, para alunos, na composição escrita. Através da simbologia definida pelo 

grupo de professores, os discentes conseguirão descodificar o Código de Escrita, que 

levará a uma correcção e interiorização das regras de construção textual mais segura e 

enraizada. O código elaborado foi colocado no site do colégio, na intranet, por forma a 

que todos os educadores o possam visualizar e adaptar à sua realidade educativa. 

Penso ter sido da maior pertinência a formação/constituição deste grupo de trabalho, 

visto visar a melhoria das práticas educativas dos docentes no âmbito da orientação e 

ensino da composição escrita.  

O trabalho iniciado terá continuidade no ano lectivo de 2009/10. 

 

 

 

 

Professor D 

 

 


