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ANEXO I – Planificação das formações 

 

Designação: Apresentação 
Atividade 1- Observação da apresentação 

Duração: 90 minutos 

Local: Sala com computadores 

Destinatários: Alunos do programa do Desafio Jovem 

Responsáveis: 
Investigadora  

Descrição sucinta 
da atividade: 

Esta sessão terá como objetivo apresentar de forma 
sucinta alguns conceitos importantes para compreeender 
a importância das TIC e da WWW. 
 

Objetivos: Compreender as diferenças conceptuais entre as web 
1.0, 2.0 e 3.0; 
Visualizar as várias ferramentas disponíveis on-line; 
Refletir sobre os perigos na navegação na internet; 
Levantamento de competências tecnológicas dos alunos. 

Recursos: Computadores, Internet, máquina de filmar digital. 

Ações concretas a 
implementar: 

1. Boas Vindas - 10 minutos 
2. Apresentação das propostas– 60 minutos 
3. Levantamento de competências das TIC – 15 

minutos 
4. Feedback geral e despedida – 5 minutos 

Avaliação: Formativa Alternativa 
Utilização da grelha de comportamentos a observar; 

Outros dados 
relevantes: 

 

 
 
 
 

Designação: Word 
Atividade 2- Inicio do trabalho com o word 

Duração: 90 minutos 

Local: Sala com computadores 

Destinatários: Alunos do programa do Desafio Jovem 

Responsáveis: 
Investigadora  

Descrição sucinta 
da atividade: 

Nesta sessão pretende-se que todos os alunos escrevam 
frases num documento word e introduzam imagens, no 
sentido de treinarem a escrita e as competências TIC. 

Objetivos: Criar os grupos; 
Executar a tarefa; 
Deliniar as temáticas de cada grupo. 

Recursos: Computadores, máquina de filmar digital. 

Ações concretas a 
implementar: 

1. Boas Vindas - 10 minutos 
2. Apresentação da tarefa proposta– 10 minutos 
3. Execução da tarefa – 55 minutos 
4. Deliniar as temáticas de cada grupo – 10 minutos 
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5. Feedback geral e despedida – 5 minutos 

Avaliação: Formativa Alternativa 
Utilização da grelha de comportamentos a observar; 
Dar feedback imediato ao aluno se apresenta dificuldade 
e a supera, com ajuda e sem ajuda; 

Outros dados 
relevantes: 

 

 
 
 
 

Designação: Word 
Atividade 3-continuação do trabalho com o word 

Duração: 90 minutos 

Local: Sala com computadores 

Destinatários: Alunos do programa do Desafio Jovem 

Responsáveis: Investigadora  

Descrição sucinta 
da atividade: 

Nesta sessão pretende-se que todos os alunos leiam a 
pesquisa feita, selecionar texto e cola-lo num documento 
word. 

Objetivos: Executar a tarefa; 

Recursos: Computadores,projetor de vídeo,  máquina de filmar 
digital. 

Ações concretas a 
implementar: 

1. Boas Vindas - 10 minutos 
2. Executar as tarefas –70 minutos 
3. Feedback geral e despedida – 10 minutos 

Avaliação: Formativa Alternativa 
Utilização da grelha de comportamentos a observar; 
Dar feedback imediato ao aluno se apresenta dificuldade 
e a supera, com ajuda e sem ajuda; 

Outros dados 
relevantes: 

Um grupo que faltou na aula anterior fez a atividade2. 

 
 
 
 

Designação: Word 
Atividade 4-continuação da tarefa anterior 

Duração: 90 minutos 

Local: Sala com computadores 

Destinatários: Alunos do programa do Desafio Jovem 

Responsáveis: Investigadora  

Descrição sucinta 
da atividade: 

Nesta sessão pretende-se que todos os alunos continuem 
a ler a pesquisa feita, selecionar texto e cola-lo num 
documento word. 

Objetivos: Executar a tarefa; 

Recursos: Computadores,projetor de vídeo,  máquina de filmar 
digital. 

Ações concretas a 1. Boas Vindas - 10 minutos 
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implementar: 2. Executar as tarefas –70 minutos 
3. Feedback geral e despedida – 10 minutos 

Avaliação: Formativa Alternativa 
Utilização da grelha de comportamentos a observar; 
Dar feedback imediato ao aluno se apresenta dificuldade 
e a supera, com ajuda e sem ajuda; 

Outros dados 
relevantes: 

 

 
 
 
 

Designação: Word 
Atividade 5-continuação do trabalho com o word 

Duração: 90 minutos 

Local: Sala com computadores 

Destinatários: Alunos do programa do Desafio Jovem 

Responsáveis: Investigadora  

Descrição sucinta 
da atividade: 

Nesta sessão pretende-se que todos os alunos continuem 
a tarefa da aula anterior. 

Objetivos: Executar a tarefa; 

Recursos: Computadores e máquina de filmar digital. 

Ações concretas a 
implementar: 

1. Boas Vindas - 10 minutos 
2. Executar as tarefas –70 minutos 
3. Feedback geral e despedida – 10 minutos 

Avaliação: Formativa Alternativa 
Utilização da grelha de comportamentos a observar; 
Dar feedback imediato ao aluno se apresenta dificuldade 
e a supera, com ajuda e sem ajuda; 

Outros dados 
relevantes: 

 

 
 
 
 

Designação: Word 
Atividade 6-continuação do trabalho com o word 

Duração: 90 minutos 

Local: Sala com computadores 

Destinatários: Alunos do programa do Desafio Jovem 

Responsáveis: Investigadora  

Descrição sucinta 
da atividade: 

Nesta sessão pretende-se que todos os alunos continuem 
a tarefa da aula anterior. 

Objetivos: Executar a tarefa; 

Recursos: Computadores,projetor de vídeo,  máquina de filmar 
digital. 

Ações concretas a 
implementar: 

1. Boas Vindas - 10 minutos 
2. Executar as tarefas –70 minutos 
3. Feedback geral e despedida – 10 minutos 
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Avaliação: Formativa Alternativa 
Utilização da grelha de comportamentos a observar; 
Dar feedback imediato ao aluno se apresenta dificuldade 
e a supera, com ajuda e sem ajuda; 

Outros dados 
relevantes: 

 

 
 
 
 

Designação: Focus Group 
Atividade 7-reflexão conjuncta sobre as atividades 

Duração: 90 minutos 

Local: Sala de estar dos alunos do Programa do Desafio Jovem 

Destinatários: Alunos do programa do Desafio Jovem 

Responsáveis: Investigadora  

Descrição sucinta 
da atividade: 

Nesta sessão estaremos em grupo a refletir sobre o ponto 
de situação. 

Objetivos: Refletir. 

Recursos: Máquina de filmar digital e rebuçados. 

Ações concretas a 
implementar: 

1. Boas Vindas - 10 minutos 
2. Executar as tarefas –70 minutos 
3. Feedback geral e despedida – 10 minutos 

Avaliação:  

Outros dados 
relevantes: 

 

 
 
 
 

Designação: Ferramentas on-line 
Atividade 8- exploração de ferramentas on-line 

Duração: 90 minutos 

Local: Sala com computadores 

Destinatários: Alunos do programa do Desafio Jovem 

Responsáveis: Investigadora  

Descrição sucinta 
da atividade: 

Nesta sessão pretende-se que todos os alunosexplorem 
algumas ferramentas disponíveis on-line. 

Objetivos: Executar a tarefa; 

Recursos: Computadores,projetor de vídeo,internet,  máquina de 
filmar digital. 

Ações concretas a 
implementar: 

1. Boas Vindas - 10 minutos 
2. Executar as tarefas –70 minutos 
3. Feedback geral e despedida – 10 minutos 

Avaliação: Formativa Alternativa 
Utilização da grelha de comportamentos a observar; 
Dar feedback imediato ao aluno se apresenta dificuldade 
e a supera, com ajuda e sem ajuda; 

Outros dados  



5 

 

relevantes: 

 
 
 
 

Designação: Google 
Atividade 9-exploração do motor de pesquisa 

Duração: 90 minutos 

Local: Sala com computadores 

Destinatários: Alunos do programa do Desafio Jovem 

Responsáveis: Investigadora  

Descrição sucinta 
da atividade: 

Nesta sessão pretende-se que todos os alunos explorem 
o motor de pesquisa on-line. 

Objetivos: Executar a tarefa; 
Fazer pesquisa autonomamente. 

Recursos: Computadores,projetor de vídeo,internet,  máquina de 
filmar digital. 

Ações concretas a 
implementar: 

4. Boas Vindas - 10 minutos 
5. Executar as tarefas –70 minutos 
6. Feedback geral e despedida – 10 minutos 

Avaliação: Formativa Alternativa 
Utilização da grelha de comportamentos a observar; 
Dar feedback imediato ao aluno se apresenta dificuldade 
e a supera, com ajuda e sem ajuda; 

Outros dados 
relevantes: 

 

 
 
 
 

Designação: Google 
Atividade 10-exploração do motor de pesquisa 

Duração: 90 minutos 

Local: Sala com computadores 

Destinatários: Alunos do programa do Desafio Jovem 

Responsáveis: Investigadora  

Descrição sucinta 
da atividade: 

Nesta sessão pretende-se que todos os alunos continuem 
a explorar o motor de pesquisa on-line e que começem a 
retirar informação do mesmo para os projetos a pares. 

Objetivos: Executar a tarefa; 
Fazer pesquisa autonomamente; 
Retirar informação para os projetos. 

Recursos: Computadores,projetor de vídeo,internet,  máquina de 
filmar digital. 

Ações concretas a 
implementar: 

1. Boas Vindas - 10 minutos 
2. Executar as tarefas –70 minutos 
3. Feedback geral e despedida – 10 minutos 

Avaliação: Formativa Alternativa 
Utilização da grelha de comportamentos a observar; 
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Dar feedback imediato ao aluno se apresenta dificuldade 
e a supera, com ajuda e sem ajuda; 

Outros dados 
relevantes: 

 

 
 
 
 

Designação: Blog 
Atividade 11-exploração da ferramenta Blog 

Duração: 90 minutos 

Local: Sala com computadores 

Destinatários: Alunos do programa do Desafio Jovem 

Responsáveis: Investigadora  

Descrição sucinta 
da atividade: 

Nesta sessão pretende-se que todos os alunos explorem 
e escolham qual a ferramenta blog que pretendem usar. 
Abram contas e começem a postar.  
Moradas: 
www.blogger.com; 
http://wordpress.com; 
http://blogs.sapo.pt/. 
 

Objetivos: Executar a tarefa. 

Recursos: Computadores,projetor de vídeo,internet,  máquina de 
filmar digital. 

Ações concretas a 
implementar: 

1. Boas Vindas - 10 minutos 
2. Executar as tarefas –70 minutos 
3. Feedback geral e despedida – 10 minutos 

Avaliação: Formativa Alternativa 
Utilização da grelha de comportamentos a observar; 
Dar feedback imediato ao aluno se apresenta dificuldade 
e a supera, com ajuda e sem ajuda; 

Outros dados 
relevantes: 

 

 
 
 
 

Designação: Blog 
Atividade 12-continuação da exploração da ferramenta 
Blog 

Duração: 90 minutos 

Local: Sala com computadores 

Destinatários: Alunos do programa do Desafio Jovem 

Responsáveis: Investigadora  

Descrição sucinta 
da atividade: 

Nesta sessão pretende-se que todos os alunos continuem 
a explora a ferramenta blog que pretendem usar.  

Objetivos: Executar a tarefa. 

Recursos: Computadores,projetor de vídeo,internet,  máquina de 

http://www.blogger.com/
http://wordpress.com/
http://blogs.sapo.pt/
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filmar digital. 

Ações concretas a 
implementar: 

1. Boas Vindas - 10 minutos 
2. Executar as tarefas –70 minutos 
3. Feedback geral e despedida – 10 minutos 

Avaliação: Formativa Alternativa 
Utilização da grelha de comportamentos a observar; 
Dar feedback imediato ao aluno se apresenta dificuldade 
e a supera, com ajuda e sem ajuda; 

Outros dados 
relevantes: 

 

 
 
 
 
 

Designação: Governo on-line 
Atividade 13- conhecer sites governamentais 

Duração: 90 minutos 

Local: Sala com computadores 

Destinatários: Alunos do programa do Desafio Jovem 

Responsáveis: Investigadora  

Descrição sucinta 
da atividade: 

Nesta sessão pretende-se que todos os alunos 
naveguem por sites governamentais e se inscrevam em 
alguns.  

Objetivos: Executar a tarefa; 
Inscrição em, pelo menos um site governamental. 

Recursos: Computadores, internet,  máquina de filmar digital. 

Ações concretas a 
implementar: 

1. Boas Vindas - 10 minutos 
2. Executar as tarefas –70 minutos 
3. Feedback geral e despedida – 10 minutos 

Avaliação: Formativa Alternativa 
Utilização da grelha de comportamentos a observar; 
Dar feedback imediato ao aluno se apresenta dificuldade 
e a supera, com ajuda e sem ajuda; 

Outros dados 
relevantes: 
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ANEXO II – Categorias: 
 
As categorias utilizadas para as grelhas de observação das formações e das 

atividades diárias emergiram da própria observação e, forma organizadas 

segundo comportamentos verbais e não verbais, a saber: 

 

Para a observação diária foram utilizadas as seguintes categorias para 

comportamentos verbais 

 

 Silêncio – o observando não emite qual quer som; 

 Falar – o observado tem um diálogo circunstancial, mas não é de 

cumprimento. É uma conversação de curta duração; 

 Responder – o observado responde a uma questão colocada; 

 Conversar – o observado tem um diálogo interativo com outra(as) 

pessoa(s) e tem uma duração maior que a categoria falar; 

 Questionar – o observado questiona alguém; 

 Cumprimentar – o observado cumprimenta as pessoas; 

 Despedir – o observado despede-se; 

 Trautear – o observado emite um som melodioso. 

Para os comportamentos não verbais foram utilizados as seguintes categorias 
 

 Deslocar – o observado desloca-se de um ponto para outro; 

 Manipulação de objeto – o observado manipula um objeto ou para o 

transformar ou para que este efetue uma tarefa; 

 Jogar – o observado participa num jogo ativamente; 

 Abrir/fechar – o observado abre e fecha uma porta; 

 Vestir – o observado coloca a roupa que necessita para trabalhar; 

 Deslocar objeto – o observado desloca um objeto de um ponto para o 

outro, mas não o manipula; 

 Olhar – o observado olhar para um ponto, objeto, pessoa, etc; 

 Sorrir – o observado demonstra um sorriso ou gargalhada, mas sem 

som; 

 Brincar – o observado brinca com outra(as) pessoa(s); 

 Imóvel – o observado não se mexe, nem desloca o olhar; 

 Gesticular – o observado mexe muito os membros superiores em 

pequenos, médios ou amplos gestos. Esta categoria está inserida, 

normalmente, numa conversa; 

 Contagem – o observado conta objetos; 

 Ouvir – o observado ouve o que lhe é dito sem responder, é uma 

comunicação unidirecional; 
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 Mexer – o observado mexe o corpo, em alguma parte do corpo, roupa, 

objeto, mas não o desloca nem o manipula; 

 Beber – o observado ingere líquidos quentes ou frios; 

 Ligar – o observado liga um objeto elétrico; 

 Navegar – o observado está a utilizar a internet em um computador sem 

intenção pedagógica; 

 Despir – o observado retira peças de roupa; 

 Levantar – o observado ergue-se da posição sentada; 

 Sentar – o observado coloca-se na posição sentada; 

 Entrar – o observado entra num espaço fechado à observadora; 

 Sair – o observado sai de um espaço fechado à observadora; 

 Comer – o observado ingere comida. 

 

 

Tabela das frequências dos comportamentos inferidos na observação diária 
 
 
 

Categorias frequências 

Silêncio 345 

Falar 54 

Responder 12 

Conversar 267 

Questionar 11 

Cumprimentar 6 

Despedir 4 

Trautear 5 

Deslocar 289 

Manipular 
objeto 

76 

Lavar 1 

Jogar 5 

Abrir/fechar 17 

Vestir 9 

Deslocar 
objeto 

322 

Olhar 74 

Sorrir 2 

Brincar 4 

Imóvel 34 

Gesticular 229 

Contagem 3 

Ouvir 10 

Mexer 4 

Beber 11 

Ligar 1 
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Navegar 4 

Despir 1 

Levantar 3 

Sentar 13 

Entrar  4 

Sair 3 

Comer 30 
 

 

 

 

As categorias que emergiram da observação das formações, da mesma forma 

que as categorias da observação diária, também é dividida entre 

comportamentos verbais e não verbais e, muitas das categorias que se 

encontraram na observação diária, também estarão presentes nas 

observações das formações. Dessa forma as categorias que encontramos na 

observação da formação são:  

 
As categorias para comportamentos verbais 
 

 Silêncio – o observando não emite qual quer som; 

 Falar – o observado tem um diálogo circunstancial, mas não é de 

cumprimento. É uma conversação de curta duração; 

 Responder – o observado responde a uma questão colocada; 

 Conversar – o observado tem um diálogo interativo com outra(as) 

pessoa(s) e tem uma duração maior que a categoria falar; 

 Questionar – o observado questiona alguém; 

 Cumprimentar – o observado cumprimenta as pessoas; 

 Despedir – o observado despede-se; 

 Comentar – o observado tece um interpretação pessoal de uma 

informação dada; 

 Gargalhada – o observado emite uma gargalhada sonora. 

As categorias para comportamentos não verbais 
 

 Deslocar – o observado desloca-se de um ponto para outro; 

 Manipulação de objeto – o observado manipula um objeto ou para o 

transformar ou para que este efetue uma tarefa; 

 Deslocar objeto – o observado desloca um objeto de um ponto para o 

outro, mas não o manipula; 

 Olhar – o observado olhar para um ponto, objeto, pessoa, etc; 

 Sorrir – o observado demonstra um sorriso ou gargalhada, mas sem 

som; 
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 Brincar – o observado brinca com outra(as) pessoa(s); 

 Imóvel – o observado não se mexe, nem desloca o olhar; 

 Gesticular – o observado mexe muito os membros superiores em 

pequenos, médios ou amplos gestos. Esta categoria está inserida, 

normalmente, numa conversa; 

 Mexer – o observado mexe o corpo, em alguma parte do corpo, roupa, 

objeto, mas não o desloca nem o manipula; 

 Navegar – o observado está a utilizar a internet em um computador sem 

intenção pedagógica; 

 Levantar – o observado ergue-se da posição sentada; 

 Sentar – o observado coloca-se na posição sentada; 

 Entrar – o observado entra num espaço fechado à observadora; 

 Sair – o observado sai de um espaço fechado à observadora; 

 Assoar – o observado utiliza um lenço para limpar o nariz; 

 Coçar – o observando coça cara, corpo e cabeça; 

 Bocejar – o observado boceja; 

 Tossir – o observado tosse; 

 Caretas –  o observado faz caretas com a cara; 

 Bater – o observado bate com a mão na mesa; 

 Fazer a tarefa – o observado executa a tarefa que foi pedida pela 

investigadora. 

 

Tabela das frequências dos comportamentos inferidos na observação das 
formações 

 

Categorias frequências 

Espirrar  2 

Silêncio 1657 

Falar 363 

Responder 35 

Conversar 55 

Questionar 265 

Cumprimentar 58 

Comentar  53 

Escrever  2 

Manipular 
objeto 

40 

Bocejar  95 

Tossir  13 

Caretas  9 

Espreguiçar  37 

Deslocar 
objeto 

7 

Olhar 990 

Sorrir 325 
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Imóvel 22 

Gesticular 22 

Mexer 338 

Bater 5 

Assoar  6 

Navegar 42 

Fazer a tarefa 1237 

Levantar 60 

Sentar 13 

Entrar  20 

Sair 55 

Coçar 165 
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Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

8:45 Falar  Andar 
gesticular 

Falar com 
colega .Estavam 
a falar sobre o 
fim-de semana 

8:50 
 

Falar  
 

Parou 
gesticular 
 

Estavam a falar 
sobre o fim-de 
semana 

8:55 silêncio Deslocar   

9:00 
 

Cumprimentar 
Falar  

gesticular Cumprimentou a 
equipa da 
cozinha 
Falou com a 
cozinheira. 
Estava a 
perguntar quais 
as tarefas para 
fazer 

9:05 
 
 
 

silêncio Vestir Estava a colocar 
o avental, as 
luvas e a touca 
da cozinha 

9:10 Falar  Manipular Objeto 
Deslocar objeto 

Falar com 
colega .Estavam 
a falar sobre os 
resultados da 
primeira liga e 
os casos de 
arbitragem. 
Descascar 
batatas 
 

9:15 Falar  
Silêncio 
Falar  

Manipular Objeto 
Deslocar objeto 

Estavam a falar 
sobre os 
resultados da 
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primeira liga e 
os casos de 
arbitragem 

9:20 silêncio Manipular Objeto 
Deslocar objeto 

O grupo 
continua a falar 
sobre os 
resultados da 
primeira liga e 
os casos de 
arbitragem 

9:25 silêncio Manipular Objeto 
Deslocar objeto 

O grupo 
continua a falar 
sobre os 
resultados da 
primeira liga e 
os casos de 
arbitragem 

9:30 silêncio  
Cumprimentar 

Manipular Objeto 
Deslocar objeto  
Olhar 
 

Cumprimentou a 
investigadora 
com a mão. O 
grupo continua 
a falar sobre os 
resultados da 
primeira liga e 
os casos de 
arbitragem 

9:35 Falar  
 

Manipular Objeto 
Deslocar objeto 

Estavam a falar 
sobre política 

9:40 Falar  
 

Manipular Objeto 
Deslocar objeto 

Estavam a falar 
sobre política 
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9:45 Silêncio 
Questionar 
silêncio 

Deslocar 
Gesticular 
Despir 
Deslocar 

retirou a luvas 
 

9:50 - Abrir /Fechar Entrou na casa 
de banho 

10:10 Silêncio 
Questionar 
Falar 

Abrir/ fechar  
Deslocar 
imóvel 

Questionou a 
investigadora 
Dirigiu-se a um 
colega 

10:15 Falar Deslocou-se 
Vestir  

Dirigiu-se à 
cozinheira. 
Colocou as 
luvas 
 

10:20 Falar  
Silêncio 
Falar  

Deslocar objeto 
Manipular objeto 

Falar com o 
colega 
 

10:30 silêncio Deslocar objeto 
Manipular objeto 

 

10:35 Gargalhada Deslocar objeto 
Manipular objeto 
Gesticular  

 

10:40 Falar 
 

Deslocar 
Gesticular 

 

10:45 Silêncio 
Questionar 

Imóvel 
Deslocar  

Dirigiu-se à 
cozinheira 
Foi-lhe dado 
uma nova 
tarefa, 
Ajudar a 
responsável 
pela despensa a 
arrumar a 
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mesma. 

10:50 silêncio Deslocar 
Deslocar objetos 

 

10:55 silêncio Deslocar objetos  

11:00 Silêncio 
Questionar 

Deslocar objetos Perguntou onde 
era o lugar do 
açúcar em pó 

11:05 silêncio Deslocar objetos  

11:10 silêncio Deslocar objetos  

11:15 silêncio Deslocar objetos  

11:20 silêncio Deslocar objetos  

11:25 silêncio Deslocar objetos  

11:30 silêncio Deslocar objetos  

11:35 Falar Deslocar objetos 
gesticular 

Falou com um 
colega que 
passava 

11:40 silêncio Deslocar objetos  

11:45 silêncio Deslocar objetos  

11:50 silêncio Deslocar objetos  

11:55 Trautear Deslocar objetos  
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12:00 Trautear Deslocar objetos  

12:05 Responder 
Silêncio 
Questionar 

Deslocar objetos 
Despir 
Lavar 
Deslocar 

 

12:10 Conversar Deslocar objetos 
Comer 

A conversa não 
é percetível 

12:15 Conversar Deslocar objetos 
Comer 

A conversa não 
é percetível 

12:20 silêncio Ouvir 
Deslocar objetos 
comer 

A conversa não 
é percetível 

12:25 Conversar Deslocar objetos 
Comer 

A conversa não 
é percetível 

12:30 Conversar Deslocar objetos 
Comer 

A conversa não 
é percetível 

12:35 Conversar Deslocar objetos A conversa não 
é percetível 

12:40 Questionar Olhar 
Despir 
 

Questionou se 
continuava com 
o trabalho à 
tarde e a que 
horas voltava 
para a cozinha 

12:45 Conversar Deslocar  

12:50 silêncio Deslocar 
Sentar 
Olhar  

Olhou para a 
televisão 

12:55 Comentar Olhar  

13:00 silêncio Olhar  
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13:05 Conversar 
silêncio 

Olhar 
Apontar 

Olhou para a 
investigadora 
Apontou para a 
investigadora 
Olhou para a 
televisão 
Olhou para a 
investigadora 

13:10 silêncio Olhar Olhar para a 
televisão 

13:15 Falar Gesticular 
Olhar 

Pediu para 
fazerem menos 
barulho 

13:20 Falar Gesticular 
Deslocar 
Abrir/fechar 

 

                                                 A investigadora foi almoçar 

13:45 Conversar  Deslocar 
Vestir  

Vestiu a farda 
 

13:50 Responder Deslocar 
Deslocar objetos 
Deslocar 
Deslocar objetos 
 

Estava a tirar as 
peças de loiça 
da máquina de 
lavar para as 
colocar nos 
armários 

13:55 silêncio Deslocar 
Deslocar objetos 

 

14:00 silêncio Deslocar 
Deslocar objetos 

 

14:05 Rir Deslocar 
Deslocar objetos 

Os outros 
utentes estavam 
a contar 
anedotas 
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14:10 silêncio Deslocar 
Deslocar objetos 
 

As anedotas 
estavam a 
tornar-se 
politicamente 
incorretas 

14:15 Conversar Deslocar 
Deslocar objetos 

 

14:20 silêncio Deslocar 
Deslocar objetos 

 

14:25 silêncio Deslocar 
Deslocar objetos 

 

14:30 silêncio Deslocar 
Deslocar objetos 
Olhar 

Olhou para a 
investigadora 
 

14:35 Falar Deslocar 
Deslocar objetos 

 

14:40 Falar Imóvel 
Gesticular 
Despir  

 

14:45 Falar Deslocar  para o escritório 
do monitor 

14:50 Falar Entrar  Entraram no 
escritório 

16:27 silêncio Saír  do escritório 

16:30 silêncio Deslocar Para a cozinha 

16:35 Cumprimentar 
Questionar 
Confirmar 

Gesticular 
Deslocar 
Vestir 
 

Deslocou-se 
para as arcas 

16:40 silêncio Deslocar 
Deslocar objetos 
Deslocar 

Estavam a 
arrumar os 
alimentos 
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Deslocar objetos arrumados nas 
arcas 
congeladoras. 
Passavam-nos 
de um lado para 
o outro 

16:45 silêncio Deslocar 
Deslocar objetos 
Deslocar 
Deslocar objetos 

Continuam com 
a tarefa 

16:50 silêncio Deslocar 
Deslocar objetos 
Deslocar 
Deslocar objetos 

Continuam com 
a tarefa 

16:55 Tratear Deslocar 
Deslocar objetos 
Deslocar 
Deslocar objetos 

Continuam com 
a tarefa 

17:00 Tratear Deslocar 
Deslocar objetos 
Deslocar 
Deslocar objetos 

Continuam com 
a tarefa 

17:05 silêncio Deslocar 
Deslocar objetos 
Deslocar 
Deslocar objetos 

 

17:10 silêncio Deslocar 
Deslocar objetos 
Deslocar 
Deslocar objetos 

 

17:15 silêncio Deslocar 
Deslocar objetos 
Deslocar 
Deslocar objetos 

 

17:20 Responder 
 

Deslocar 
Despir  

Retirou a farda 
da cozinha. 
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Deslocar  Deslocou-se 
para o quarto 

17:25 Conversar Deslocar Deslocou-se 
para o quarto 

17:30 Cumprimentar Deslocar 
Gesticular 
Deslocar 

 

17:35 Conversar Deslocar  

17:40 Conversar Entrar  
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Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 Silêncio Deslocar 
  

 

9:05 Silêncio Imóvel 
Olhar  

Apesar de estar 
no meio de um 
grupo que 
estava a 
conversar ele 
não comunicou 
com ninguém 

9:10 Silêncio Imóvel 
Olhar  

 

9:15 Silêncio Imóvel 
Olhar  

 

9:20 Silêncio Imóvel 
Olhar  

 

9:25 Conversar Deslocar 
Sentar 

Desloca-se para 
o local de 
trabalho, mas 
entra dentro de 
uma carrinha de 
trabalho. 

9:30 Conversar Sentar  

9:35 Conversar Sentar  

9:40 Conversar Sentar  

9:45 Conversar Sentar  

9:50 Conversar Gesticular 
Sentar 

A carrinha saí 
do centro 

13:55 Conversar Sair 
Deslocar 

Saiu da carrinha 
e dirigiu-se para 
o refeitório 

14:00 Conversar Deslocar 
Deslocar objetos 

Pegou no 
tabuleiro e 
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Deslocar 
Manipular objetos 

dirigiu-se para 
uma das mesas 
para comer 

14:05 Conversar 
silêncio 

Deslocar objetos 
comer 

 

14:10 Conversar Deslocar objetos 
Comer 
Olhar 

Olhou para a 
investigadora 

14:15 Conversar Deslocar objetos 
Comer 

 

14:20 Conversar Deslocar objetos 
Comer 
Deslocar  

Acabou de 
comer e 
entregou o 
tabuleiro 

14:25 Silêncio 
Falar 
 

Deslocar 
Deslocar objetos 
Beber 

Pediu um café a 
um monitor e 
entregou uma 
senha  

14:30 conversar Beber 
Deslocar objetos 
Deslocar 
Abrir/fechar 

Caminhou para 
o quarto 

15:00 silêncio Abrir/fechar 
Deslocar 
 

Saiu do quarto e 
deslocou-se 
para o local de 
trabalho 

15:05 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 
 

Estava a 
trabalhar no 
jardim e 
estavam lá mais 
colegas para 
trabalhar com 
ele 

15:10 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 
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15:15 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 

 

15:20 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 

 

15:25 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 

 

15:30 Conversar  
Silêncio 

Deslocar objetos 
Gesticular 

 

15:35 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 

 

15:40 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 
Olhar  

Olhou para a 
investigadora 

15:45 silêncio Deslocar objetos 
Gesticular 

 

15:50 silêncio Deslocar objetos 
Gesticular 

. 

15:55 silêncio Deslocar objetos 
Gesticular 

 

16:00 silêncio Deslocar objetos 
Gesticular 

 

16:05 silêncio Deslocar objetos 
Gesticular 

 

16:10 silêncio Deslocar objetos 
Gesticular 

 

16:15 silêncio Deslocar objetos  

16:20 silêncio Deslocar objetos  

16:25 silêncio Deslocar objetos  

16:30 Conversar Deslocar objetos  
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16:35 Conversar Deslocar objetos  

16:40 Conversar Deslocar objetos  

16:45 silêncio Deslocar objetos  
 

16:50 silêncio Deslocar objetos  

16:55 silêncio Deslocar objetos  

17:00 silêncio Deslocar objetos  

17:05 silêncio Deslocar objetos  

17:10 silêncio Deslocar objetos  

17:15 silêncio Deslocar objetos  

17:20 silêncio Deslocar objetos  

17:25 silêncio Deslocar objetos  

17:30 Conversar Deslocar objetos 
Gesticular 

 

17:35 Conversar Deslocar objetos 
Gesticular 

 

17:40 Conversar Gesticular 
Deslocar objetos 

Começou a 
arrumar as 
ferramentas 

17:45 Conversar Gesticular 
Deslocar  
 

Deslocou-se 
para o pátio 
central 

17:50 Conversar Gesticular 
Deslocar  
Olhar 

Olhou para a 
investigadora 

17:55 Conversar Gesticular 
Deslocar  

 

18:00 Conversar Gesticular 
Deslocar  
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18:05 Conversar Gesticular 
Deslocar  

Despediu-se 
dos monitores 

18:10 Silêncio Deslocar   

18:15 Silêncio Deslocar  
Abrir/fechar 

Dirigiu-se para o 
quarto e entrou 
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Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:55 Silêncio Deslocar 
 

Vinha de fora do 
centro. Tinha 
ido às análises. 

10:00 Conversar 
 

Deslocar 
Gesticular 
Mexer 

Conversa com o 
monitor 
 

10:05 Conversar 
 

Deslocar 
Entrar 

A conversa é 
impercetível. 
Entrou no 
gabinete do 
monitor 

10:10 Conversar 
 

Gesticular  

10:15 Conversar 
 

Gesticular  
 
 

10:20 Conversar 
 

Gesticular  

10:30 Conversar 
 

Gesticular 
Mexer 

 

10:35 silêncio Deslocar 
Abrir/fechar  

Foi trocar de 
roupa para ir 
trabalhar 

11:00 silêncio Abrir/fechar  
Deslocar 

 

11:05 silêncio Deslocar 
Olhar 

Estava à 
procura do 
monitor 
responsável 
pelo jardim 

11:10 silêncio Deslocar 
Olhar 

 

11:15 Cumprimentar 
silêncio 

Deslocar 
Sinalizar 

Viu o monitor. 
Cumprimentou a 
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Olhar investigadora 

11:20 Conversar 
Silêncio 
Conversar 

Olhar  
Imóvel 
Acenar 

Estava a ter 
uma conversa 
com o monitor. 
Este estava a 
indicar qual 
seria o trabalho 
para o dia e 
aonde o teria 
que o fazer. 

11:25 silêncio deslocar Para o sítio 
onde teria que 
trabalhar 

11:30 silêncio Deslocar Para o sítio 
onde teria que 
trabalhar 

11:35 silêncio Deslocar 
Deslocar objetos 
Manipular objetos 

Começa a 
desbastar 
arbustos. 
Está a ouvir 
musica pelo 
mp3 

11:40 silêncio Deslocar 
Deslocar objetos 
Manipular objetos 

 

11:45 silêncio Deslocar 
Deslocar objetos 
Manipular objetos 

 

11:50 silêncio Deslocar 
Deslocar objetos 
Manipular objetos 

 

11:55 silêncio Deslocar 
Deslocar objetos 
Manipular objetos 
Olhar  

Olha à volta 
para ver se está 
alguém perto 
dele 
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12:00 silêncio Deslocar 
Deslocar objetos 
Manipular objetos 

 

12:05 silêncio Deslocar 
Deslocar objetos 
Manipular objetos 

 

12:10 silêncio Deslocar 
Deslocar objetos 
Manipular objetos 

 

12:15 silêncio Deslocar 
Deslocar objetos 
Manipular objetos 

 

12:20 silêncio Deslocar 
Deslocar objetos 
Manipular objetos 

 

12:25 silêncio Deslocar 
Deslocar objetos 
Manipular objetos 
Olhar  

Olhou para o 
relógio para ver 
as horas. 
Desligou o mp3 
e começou a 
caminhar para o 
refeitório, 
deixando o 
equipamento ao 
pé dos arbustos. 

12:30 Silêncio Deslocar 
 

Deslocou-se 
para a fila do 
almoço 

12:35 Conversar  Gesticular 
deslocar 

Deslocaram-se 
para a fila do 
almoço e 
conversa com 
as pessoas que 
lá estão. 

12:40 Conversar  Gesticular 
deslocar 
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12:45 Conversar  Gesticular  

12:50 Conversar  Deslocar 
Deslocar objetos 
Deslocar 
Comer 

 

12:55 Conversar  Deslocar objetos 
 

A conversa não 
é percetível 

13:00 Conversar  
 

Deslocar objetos 
comer 

A conversa não 
é percetível 

13:05 Conversar  Deslocar objetos 
comer 

A conversa não 
é percetível 

13:10 Conversar  Deslocar objetos 
Comer 
 

A conversa não 
é percetível 

13:15 Conversar  Deslocar objeto 
Comer 
 

 

13:20 Conversar  Deslocar  
Beber 
Deslocar objetos 
Deslocar 

Pediu um café à 
cozinheira, 
bebeu e foi para 
a sala de 
convívio 

13:25 Conversar  Deslocar  

13:30 Conversar  Deslocar 
Sentar 
Olhar  

Ver  televisão 

13:35 Conversar  Levantar 
Gesticular 
Olhar  

 

13:40 Conversar  Gesticular  

13:45 Conversar  Gesticular  
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13:50 Conversar  Gesticular  

13:55 Conversar  Gesticular 
Olhar  

 

                                                 A investigadora foi almoçar 

14:15 silêncio Deslocar  
Deslocar objetos 
Manipular objetos 
 

Voltou para o 
serviço que 
estava  a fazer 
antes do 
almoço. 
Colocou o 
auscultadores e 
ligou o mp3  

14:30 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 

 

14:35 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 

 

14:40 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 

 

14:45 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 

 

14:50 Conversar  Deslocar objetos 
Deslocar 

 

14:55 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 

 

15:00 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 

 

15:05 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 

 
 

15:10 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 

 



Grelha de Observação                                                                                 Aluno: Inácio  
 

32 

 

15:15 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 

 

15:20 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 
Manipular objetos 

Desligou o mp3, 
parou de 
trabalhar e 
atendeu o 
telemóvel 

15:25  
Falar 

Manipular objetos  

15:30 Falar Manipular objetos  

15:35 Falar 
Silêncio 

Manipular objetos  

15:40 Silêncio 
Falar 

Manipular objetos  

15:45 silêncio Manipular objetos  
Deslocar objetos 
Deslocar 
 

Desligou o 
telemóvel, ligou 
o mp3,colocou 
os 
auscultadores e 
retomou a tarefa 

15:50 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 
 

 

15:55 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 
 

 

16:00 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 
 

 

16:05 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 
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16:10 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 

 

16:15 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 

 

16:20 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 

 

16:25 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 
 

 

16:30 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 

 

16:35 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 

 

16:40 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 

 

16:45 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 

 

16:50 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 
Olhar  

Olha à volta 
para ver quem 
está. 

16:55 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 

 

17:00 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 

 

17:05 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 

 

17:10 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 

 

17:15 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 
Olhar  

Olha à volta 
para ver quem 
está. 
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17:20 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 

 

17:25 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 
Olhar  
Manipular objeto 

Olhou para o 
relógio, desligou 
o mp3. 

17:30 silêncio Deslocou-se 
Gesticulou 
Deslocou-se 
Manipulou objetos 

Arrumou os 
materiais de 
limpeza dos 
arbustos 

17:35 silêncio Deslocou-se  

17:40 Conversar  Gesticulou Chegou ao pé 
dos colegas 

17:45 Conversar  Deslocar Foi para o 
quarto. 
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Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

8:55 silêncio Deslocar 
Manipular objeto 

Estava a mexer 
no telemóvel 

9:00 
 

silêncio  Deslocar 
Manipular objeto 

Estava a mexer 
no telemóvel 

9:05 silêncio Deslocar 
Manipular objeto 

Estava a mexer 
no telemóvel 

9:10 Falar  Abrir/fechar 
Vestir 
Deslocar objetos 
 

Falar com o 
responsável da 
padaria . Estava 
a preparar os 
tabuleiros para 
colocar o pão já 
cozido do forno 

9:15 Silêncio 
 

Deslocar objetos Estava a 
preparar os 
tabuleiros para 
colocar o pão já 
cozido do forno 

9:20 silêncio Deslocar 
Manipular objetos 
Deslocar objeto 

Ligou o rádio, 
sintonizou numa 
estação de 
rádio, mexeu no 
telemóvel. 
Continuou a 
preparar os 
tabuleiros 

9:25 Responder 
silêncio 

Deslocar objetos  

9:30 silêncio Deslocar objetos Começou a 
retirar os pães 
individualmente 

9:35 silêncio Deslocar objetos  
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9:40 silêncio Deslocar objeto 
Olhar  
sorrir 

para a 
investigadora 

9:45 Silêncio 
 

Deslocar objetos  

9:50 silêncio Deslocar 
Manipular objeto 
Deslocar 
Deslocar objetos 

Foi ver o 
telemóvel 

9:55 Falar imóvel Dirigiu-se a um 
colega 

10:00 Falar Gesticular Conversou com 
um colega 

10:05 Falar Imóvel 
Gesticular 
Olhar  

Conversou com 
um colega 

10:10 Falar Olhar  
Imóvel 
Deslocar 

Conversou com 
um colega 

10:15 Responder Deslocar 
Deslocar objetos 

Conversou com 
um monitor 

10:20 Silêncio 
 

Deslocar objetos 
 

Foi buscar as 
caixas para 
colocar os pães 
para a cozinha 

10:30 silêncio Deslocar objetos  

10:35 silêncio Deslocar objetos  

10:40 silêncio Deslocar 
Deslocar objetos 
Deslocar 

Foi à cozinha 
entregar os 
pães para o 
almoço 

10:45 Falar 
Silêncio 
 

Imóvel 
Deslocar objetos 

Dirigiu-se à 
cozinheira 
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10:50 silêncio imóvel  

10:55 Conversar  Imóvel 
Olhar  

para a 
investigadora 

11:00 Questiononar imóvel Perguntou: 
“quantos pães 
para amanhã” 

11:05 Silêncio 
Falar 

Deslocar 
Deslocar objetos 
Deslocar 

Agradeceu à 
responsável 
para despensa 

11:10 silêncio Deslocar  para a padaria 

11:15 silêncio Deslocar objetos Continuou a 
arrumar os pães 
nas caixas para 
os outros 
centros 

11:20 silêncio Deslocar objetos  

11:25 silêncio Deslocar objetos  

11:30 silêncio Deslocar objetos  

11:35 silêncio Deslocar 
Manipular objetos 
Deslocar 
Deslocar objetos 

Mudou de 
estação de rádio 
e mexeu no 
telemóvel 

11:40 silêncio Deslocar objetos  

11:45 silêncio Deslocar objetos  

11:50 silêncio Deslocar objetos  
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11:55 Cumprimentar Deslocar objetos O responsável 

12:00 Conversar Deslocar objetos 
Deslocar 

Começaram a 
conversar sobre 
a quantidade de 
lenha que têm 
dentro da 
padaria, 
temperatura do 
forno e as 
tarefas da tarde 

12:05 Conversar Contagem de objetos 
Deslocar 

Conversa com o 
responsável da 
padaria 

12:10 Conversar Contagem de objetos 
 

Conversa com o 
responsável da 
padaria 

12:15 Conversar Contagem de objetos 
Manipular objeto 

Escreveu no 
papel os 
números que o 
responsável lhe 
dizia 

12:20 silêncio Ouvir 
 

Escreveu no 
papel os 
números que o 
responsável lhe 
dizia 

12:25 silêncio ouvir Escreveu no 
papel os 
números que o 
responsável lhe 
dizia 

12:30 Responder  gesticular ao responsável 
da padaria 
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12:35 Conversar Deslocar  com a 
responsável da 
padaria. 
para o refeitário 

12:40 Conversar Gesticular 
Manipular objeto 

com os colegas 
na fila. Mexeu 
no telemóvel 

12:45 Conversar Gesticular 
 

A conversa não 
é percetível 

12:50 Conversar Deslocar 
Deslocar objetos 
Deslocar 
Comer 

A conversa não 
é percetível 

12:55 Conversar Deslocar objetos 
 

A conversa não 
é percetível 

13:00 Conversar 
Silêncio 
Conversar 

Deslocar objetos 
comer 

A conversa não 
é percetível 

13:05 Conversar Deslocar objetos 
comer 

A conversa não 
é percetível 

13:10 Conversar Deslocar objetos 
Comer 
Entregou o tabuleiro 

A conversa não 
é percetível 

13:15 Silêncio 
Questionar 

Deslocar 
Deslocar objetos 
Beber 

 Pediu um café 
expresso, 
entregou uma 
senha e bebeu 
o café 

13:00 silêncio Beber 
Deslocar objetos 
Deslocar  

para a sala de 
convívio 

13:05 silêncio Deslocar  

13:10 Conversar Deslocar 
Sentar 

para a televisão 
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Olhar 

13:15 Falar Gesticular 
Olhar  

com os colegas 

13:20 Falar Gesticular 
Deslocar 
Sentar 
Ligar 

para a sala de 
informática 

13:25 silêncio Manipular objetos 
Navegar  

Estava a 
navegar na 
internet 

13:30 silêncio Manipular objetos 
Navegar  

facebook 

13:35 silêncio Manipular objetos 
Navegar  

facebook 

13:40 silêncio Manipular objetos 
Navegar  

Facebook, 
telemóvel 

                                                 A investigadora foi almoçar 

14:00 Conversar  Gesticular com o 
responsável 
pela padaria 

14:05 Conversar  Deslocar  com o 
responsável 
pela padaria. 
Deslocou-se 
para o armazém 
da lenha 

14:10 Conversar Deslocar objetos 
Deslocar 
Manipular objetos 

Transportou 
num carrinho de 
mão lenha e 
começou a 
cortá-la com um 
machado ou 
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moto serra 

14:15 Conversar Deslocar objetos 
Deslocar 
Manipular objetos 

 

14:20 Conversar Deslocar objetos 
Deslocar 
Manipular objetos 

 

14:25 Conversar Deslocar objetos 
Deslocar 
Manipular objetos 

 

14:30 Conversar Deslocar objetos 
Deslocar 
Manipular objetos 

 

14:35 Conversar Deslocar objetos 
Deslocar 
Manipular objetos 

 

14:40 Conversar Deslocar objetos 
Deslocar 
Manipular objetos 

 

14:45 Conversar Deslocar objetos 
Deslocar 
Manipular objetos 

 

14:50 Conversar Deslocar objetos 
Deslocar 
Manipular objetos 

 

14:55 Conversar Deslocar objetos 
Deslocar 
Manipular objetos 

 

15:00 Conversar Deslocar objetos 
Deslocar 
Manipular objetos 

 

15:05 A investigadora foi interrompida por motivos profissionais 
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16:00 Conversar Deslocar objetos 
Deslocar 
Manipular objetos 

Entretanto três 
colegas utentes 
vieram ajudá-lo 

16:05 Conversar 
Silêncio 
Conversar 

Deslocar objetos 
Deslocar 
Manipular objetos 

 

16:45 Conversar 
Silêncio 
Conversar 
silêncio 

Deslocar objetos 
Deslocar 
Manipular objetos 

 

16:50 Conversar 
Silêncio 
Conversar 

Deslocar objetos 
Deslocar 
Manipular objetos 

 

16:55 Conversar 
Silêncio 
Conversar 

Deslocar objetos 
Deslocar 
Manipular objetos 

 

17:00 Conversar 
Silêncio 
Conversar 

Deslocar objetos 
Deslocar 
Manipular objetos 

 

17:05 Responder Gesticular Respondeu ao 
responsável da 
padaria 

17:10 Conversar Deslocar Conversou com 
o responsável 
da padaria 

17:15 Conversar Deslocar 
Despir 
Deslocar objetos 

Quando chegou 
à padaria 
começou a 
arrumar a 
padaria. A fazer 
a limpeza do 
chão. 

17:20 Conversar Deslocar objetos Conversou com 
o responsável 
da padaria 
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17:25 Conversar Deslocar Conversou com 
os colegas. 
Deslocou-se 
para o quarto 

17:30 Conversar Deslocar 
Gesticular 
Deslocar 
Manipular objetos 

Mexeu no 
telemóvel 

17:35 Conversar Deslocar  

17:40 Conversar Gesticular  

17:45 Conversar Sentar Sentou-se na 
mobília do 
jardim 

17:50 Conversar Manipular objetos Mexeu no 
telemóvel 

17:55 Conversar Manipular objetos Atendeu uma 
chamada no 
telemóvel 

18:00 Conversar Manipular objetos 
Deslocar 

Deslocou-se 
para o quarto 

18:05 Conversar Manipular objetos 
Entrar 

Entrou no 
quarto 
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Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

8:35 silêncio Deslocar 
Abrir/fechar 
Deslocar  

Estava a sair do 
quarto 

8:40 silêncio Deslocar   

8:45 silêncio Imóvel 
Olhar 

Parou e 
começou  olhar 
para trás como 
se alguém o 
tivesse 
chamado 

8:50 silêncio Deslocar 
 

Vai na direção 
de um grupo de 
utentes 

8:55 silêncio Deslocar   

9:00 Conversar Imóvel 
Gesticular  

A conversa não 
é percetível 

9:05 Conversar Imóvel 
Gesticular  

 

9:10 Conversar Imóvel 
Gesticular  

 

9:15 Conversar Imóvel 
Gesticular  
Deslocar  

Terminou a 
conversa e 
deslocou-se 
para o local de 
trabalho 
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9:20 silêncio Deslocar 
Deslocar objeto 

Deslocou-se 
para uma parte 
do centro que 
está mais 
escondida para 
construir 
mobílias de 
jardim e renovar 
outras 

9:25 Responder 
silêncio 

Deslocar 
Deslocar objeto 

Respondeu à 
pergunta do 
monitor 

9:30 silêncio Deslocar objetos  

9:35 silêncio Deslocar objetos  

9:40 silêncio Deslocar objetos  

9:45 Silêncio 
Falar 

Deslocar objetos Estava a falar 
sozinho 

9:50 Silêncio 
Falar 

Deslocar objetos  

9:55 Silêncio 
Falar 

Deslocar objetos  

10:00 Silêncio 
Falar 

Deslocar objetos  

10:05 Silêncio 
Falar 

Deslocar objetos  

10:10 Silêncio 
Falar 

Deslocar objetos  

10:15 Silêncio 
Falar 

Deslocar objetos  

10:20 Silêncio 
Falar 
 

Deslocar objetos  

10:30 Silêncio 
Falar 

Deslocar objetos  

10:35 Silêncio Deslocar objetos  
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Falar 

10:40 Silêncio 
Falar 

Deslocar objetos  

10:45 Silêncio 
Falar 

Deslocar objetos  

10:50 silêncio Deslocar objetos  

10:55 silêncio Deslocar objetos  

11:00 silêncio Deslocar objetos  

11:05 silêncio Deslocar objetos  

11:10 silêncio Deslocar objetos  

11:15 Silêncio Deslocar objetos  

11:20 Silêncio 
Cumprimentar 

Deslocar objetos Cumprimentou 
um colega 

11:25 silêncio Deslocar objetos  

11:30 silêncio Deslocar objetos  

11:35 silêncio Deslocar objetos  

11:40 silêncio Deslocar objetos  

11:45 silêncio Deslocar objetos  

11:50 silêncio Deslocar objetos  

11:55 silêncio Deslocar objetos  

12:00 silêncio Deslocar objetos  

12:05 silêncio Deslocar objetos  

12:10 silêncio Deslocar objetos  

12:15 Silêncio Deslocar objetos  

12:20 silêncio Deslocar objetos  

12:25 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar  

Começou a 
arrumar as 
ferramentas e 
deslocou-se 
para o centro do 
centro 
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12:30 Responder 
Silêncio 

Gesticular 
Deslocar objetos 
Deslocar  

Respondeu ao 
colega  

12:35 Conversar 
Silêncio  

Deslocar  Está a caminhar 
em direção do 
refeitório 

12:40 Conversar Gesticular 
Deslocar  

 

12:45 Conversar Gesticular 
Deslocar  
 

 

12:50 Conversar Deslocar 
Deslocar objetos 
 

 

12:55 Conversar Deslocar 
Deslocar objetos 
Deslocar 
Manipular objetos 

Pegou no 
tabuleiro e 
dirigiu-se para 
uma das mesas 
para comer 

13:00 Conversar 
silêncio 

Deslocar objetos 
comer 

 

13:05 Conversar Deslocar objetos 
comer 

A conversa não 
é percetível 

13:10 Conversar Deslocar objetos 
Comer 

 

13:15 Conversar Deslocar objetos 
Comer 
Deslocar  

Acabou de 
comer e 
entregou o 
tabuleiro 

13:25 Silêncio 
Falar 
 

Deslocar 
Deslocar objetos 
Beber 

Pediu um café à 
cozinheira e 
entregou uma 
senha  

13:30 conversar Beber 
Deslocar objetos 

Caminhou para 
a sala de 
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Deslocar convívio 

13:35 conversar Deslocar  

13:40 Conversar Deslocar 
Deslocar objetos 
Sentar 
Olhar 

 

13:45 Falar 
Silêncio 

Gesticular 
Olhar 

 

13:50 Falar  Olhar  

13:55 silêncio Olhar 
Manipular objetos 

 

14:00 Falar 
silêncio 

Gesticular 
Deslocar 

 

14:05 silêncio Deslocar 
Deslocar objetos 

Deslocou-se 
para o local de 
trabalho 

14:10 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 
 

Estavam lá mais 
colegas para 
trabalhar com 
ele 

14:15 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 

 

14:20 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 

 

14:25 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 

 

14:30 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 

 

14:35 Conversar  
Silêncio 

Deslocar objetos 
Gesticular 
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14:40 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 

 

14:45 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 
Olhar  

Olhou para a 
investigadora 

14:50 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 

 

14:55 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 

. 

15:00 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 

 

15:05 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 

 

15:10 Conversar  
silêncio 

Deslocar objetos 
Gesticular 

 

15:15 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 

 

15:20 silêncio Deslocar objetos  

15:25 silêncio Deslocar objetos  

15:30 silêncio Deslocar objetos  

15:35 silêncio Deslocar objetos  

15:40 silêncio Deslocar objetos  

15:45 silêncio Deslocar objetos  

15:50 silêncio Deslocar objetos  
 

15:55 silêncio Deslocar objetos  
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16:00 silêncio Deslocar objetos  

16:05 silêncio Deslocar objetos  

16:10 silêncio Deslocar objetos  

16:15 silêncio Deslocar objetos  

16:20 Conversar Deslocar objetos 
Gesticular  

 

16:25 Conversar Deslocar objetos 
Gesticular 

 

16:30 Conversar Deslocar objetos 
Gesticular 

 

16:35 Conversar Deslocar objetos 
Gesticular 

 

16:40 Conversar Deslocar objetos 
Gesticular 

 

16:45 Conversar Deslocar objetos 
Gesticular 

 

16:50 Conversar Deslocar objetos 
Gesticular 

 

16:55 Conversar Deslocar objetos 
Gesticular 

 

17:00 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 

 

17:05 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 

 

17:10 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 

 

17:15 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 

 

17:20 Silêncio  Deslocar objetos  

17:25 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 
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17:30 Silêncio Deslocar objetos  

17:35 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 

 

17:40 Conversar Gesticular 
Deslocar objetos 

 

17:45 Conversar Gesticular 
Deslocar objetos 

Começou a 
arrumar as 
ferramentas 

17:50 Conversar Gesticular 
Deslocar  
 

Deslocou-se 
para o pátio 
central 

17:55 Conversar Gesticular 
Deslocar  

 

18:00 Conversar Gesticular 
Deslocar  
Brincar 

Brincou com um 
dos filhos dos 
monitores 

18:05 Conversar Gesticular 
Deslocar  
Brincar 

 

18:10 Conversar Gesticular 
Deslocar  
Brincar 

 

18:15 Conversar Gesticular 
Deslocar  
Brincar 

Despediu-se 
dos filhos dos 
monitores 

18:20 Silêncio Deslocar   

18:25 Silêncio Deslocar  
Abrir/fechar 

Dirigiu-se para o 
quarto e entrou 
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Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:05 silêncio Deslocar 
Abrir/fechar 
Manipular objeto 
Deslocar  

Estava a sair do 
quarto e a 
mexer no 
telemóvel 

9:10 Falar Deslocar 
Manipular objeto 

 

9:15 Silêncio 
 

Deslocar 
Manipular objeto 

Terminou a 
conversa e 
guardou o 
telemóvel 

9:20 silêncio Deslocar 
Deslocar objeto 

Deslocou-se 
com as 
ferramentas 
para dentro do 
apartamento no 
centro que está 
em obras 

9:25 Respondeu à pergunta de um monitor 
silêncio 

Deslocar 
Deslocar objeto 

 

9:30 silêncio Deslocar objetos Começou a 
trabalhar e já lá 
estão colegas e 
monitores a 
trabalhar ao 
som de música 

9:35 silêncio Deslocar objetos  

9:40 silêncio Deslocar objeto 
Sorrir 

 

9:45 Silêncio 
 

Deslocar objetos  

9:50 silêncio Deslocar objetos  

9:55 silêncio Deslocar objetos  
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10:00 silêncio Deslocar objetos  

10:05 silêncio Deslocar objetos  

10:10 silêncio Deslocar objetos  

10:15 silêncio Deslocar objetos  

10:20 silêncio Deslocar objetos  

10:30 silêncio Deslocar objetos  

10:35 silêncio Deslocar objetos  

10:40 silêncio Deslocar objetos  

10:45 silêncio Deslocar objetos  

10:50 silêncio Deslocar objetos  

10:55 silêncio Deslocar objetos  

11:00 silêncio Deslocar objetos  

11:05 silêncio Deslocar objetos  

11:10 silêncio Deslocar objetos  

11:15 Silêncio 
Questionar  
Silêncio  

Deslocar objetos Perguntou ao 
colega onde 
estava a outra 
ferramenta para 
trabalhar 

11:20 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 

Levantou-se e 
foi buscar a 
ferramenta que 
precisava 

11:25 silêncio Deslocar objetos  

11:30 silêncio Deslocar objetos  

11:35 silêncio Deslocar objetos  

11:40 silêncio Deslocar objetos  

11:45 silêncio Deslocar objetos  

11:50 silêncio Deslocar objetos  

11:55 silêncio Deslocar objetos  
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12:00 silêncio Deslocar objetos  

12:05 silêncio Deslocar objetos  

12:10 silêncio Deslocar objetos  

12:15 Silêncio 
Trautear  

Deslocar objetos Estava a 
trautear a 
música que 
estava a tocas 
na rádio 

12:20 silêncio Deslocar objetos  

12:25 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar  

 

12:30 Responder 
Silêncio 

Gesticular 
Deslocar objetos 
Deslocar  

Respondeu ao 
monitor que 
estava com eles 
a trabalhar 

12:35 Conversar 
Silêncio  

Deslocar  Está a caminhar 
em direção do 
refeitório 

12:40 Conversar Gesticular 
Manipular objeto 
Deslocar  

Mexeu no 
telemóvel 
enquanto 
conversava com 
os colegas da 
fila 

12:45 Conversar Gesticular 
Deslocar  
 

A conversa não 
é percetível 

12:50 Conversar Deslocar 
Deslocar objetos 
Deslocar 
Manipular objetos 

Pegou no 
tabuleiro e 
dirigiu-se para 
uma das mesas 
para comer 

12:55 Conversar Deslocar objetos 
Comer 

A conversa não 
é percetível 
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13:00 Conversar 
silêncio 

Deslocar objetos 
comer 

 

13:05 Conversar Deslocar objetos 
comer 

A conversa não 
é percetível 

13:10 Conversar Deslocar objetos 
Comer 
Deslocar  

Acabou de 
comer e 
entregou o 
tabuleiro 

13:15 Silêncio 
 

Deslocar 
Deslocar objetos 
Beber 

Bebeu um café 
expresso que o 
colega pediu por 
ele e entregou 
uma senha  

13:00 conversar Beber 
Deslocar objetos 
Deslocar 

Caminhou para 
a sala de 
convívio 

13:05 conversar Deslocar  

13:10 Conversar Deslocar 
Deslocar objetos 
Manipular objetos 
Sentar 
Olhar 

Chegou à sala 
de convívio e 
pediu para 
mudar o canal 
para a TVI, 
mudou-o e ficou 
a ver o telejornal 

13:15 Falar 
Silêncio 

Gesticular 
Olhar 

Estava a falar 
da seleção de 
portugal 

13:20 Falar  Olhar  

13:25 silêncio Olhar 
Manipular objetos 

Ajeitou as 
calças e atou o 
atacador das 
botas 
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13:30 silêncio Olhar  

13:35 Silêncio 
Falar  

Olhar  

13:40 silêncio Olhar  

13:45 silêncio Olhar 
 

Olhou para o 
relógio 

13:50 falar Olhar 
Gesticular  

Fez sinal ao 
colega e voltou 
a olhar para a 
televisão 

13:55 Falar  Levantar 
Deslocar 
Manipular objeto 

Levantou-se e 
desligou a tv, 
deslocando-se 
para o local de 
trabalho. 
Chamou o 
amigo que 
estava a jogar 
bilhar 

14:00 Falar 
silêncio 

Gesticular 
Deslocar 
Deslocar objetos 

Voltou para o 
local de trabalho 
e falar com os 
colegas 

14:05 silêncio Deslocar objetos  

14:10 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 
 

Estavam a 
conversar sobre 
os resultados da 
primeira liga 
espanhola 

14:15 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 
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14:20 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 

 

14:25 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 

 

14:30 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 

 

14:35 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 

 

14:40 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 

 

14:45 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 

 

14:50 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 

 

14:55 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 

Mudaram de 
tema de 
conversa. Estão 
a falar sobre as 
dificuldades em 
arranjar 
emprego 

15:00 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 

 

15:05 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 

 

15:10 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 

 

15:15 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 

 

15:20 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 
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15:25 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 

 

15:30 Conversar 
Falar 

Deslocar objetos 
Gesticular 
Deslocar 

Disse que ia à 
casa de banho 

15:35 silêncio Deslocar  

15:40 silêncio Deslocar  

15:45 silêncio Deslocar  
Abrir/fechar 

Chegou à casa 
de banho e 
entrou. 

15:50   
 

 
 

15:55 silêncio Abrir/fechar 
Deslocar  

Saiu da casa de 
banho 

16:00 silêncio Deslocar  

16:05 silêncio Deslocar  

16:45 Conversar 
Silêncio 

Deslocar objetos  

16:50 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 

 

16:55 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 

 

17:00 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 

 

17:05 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 

 

17:10 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 

 

17:15 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 
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17:20 Silêncio  Deslocar objetos  

17:25 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 

 

17:30 Silêncio Deslocar objetos  

17:35 Conversar  Deslocar objetos 
Gesticular 

Começou a 
arrumar as 
ferramentas 

17:40 Conversar Gesticular 
Deslocar  

Deslocou-se 
para o pátio 
central 

17:45 Conversar Gesticular 
Deslocar  

 

17:50 Conversar Gesticular 
Deslocar  
Manipular objetos 

Mexeu no 
telemóvel 

17:55 Conversar Gesticular 
Deslocar  

 

18:00 Conversar Gesticular 
Deslocar  

 

18:05 Conversar Gesticular 
Deslocar  
Abrir/fechar 

Dirigiu-se para o 
quarto e entrou 
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Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

8:55 Conversar  Deslocar 
gesticular 

Conversar com 
o monitor . A 
conversa é 
impercetível 
devido à 
distância 

9:00 
 

Conversar  gesticular  

9:05 Conversar  gesticular  

9:10 Conversar  gesticular  

9:15 Conversar  gesticular  

9:20 silêncio Gesticular  

9:25 Responder 
silêncio 

Imóvel 
ouvir 

 

9:30 silêncio Imóvel 
ouvir 

 

9:35 silêncio Imóvel 
ouvir 

 

9:40 silêncio Imóvel 
ouvir 

 

9:45 Conversar 
 

Deslocar 
Sentar 

Ambos 
deslocaram-se 
para a mobília 
de jardim e 
sentaram-se 
nas cadeiras a 
falar. 

9:50 Conversar 
 

Imóvel 
Mexer  
imóvel 
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9:55 Conversar 
 

Imóvel 
Olhar  
imóvel 

 

10:00 Conversar 
 

Olhar  
Imóvel 

 

10:05 Conversar Gesticular 
Olhar 

 

10:10 Conversar Gesticular  

10:15 Conversar Gesticular  
 
 

10:20 Conversar Gesticular  

10:30 Conversar Gesticular 
Olhar 

 

10:35 Conversar Gesticular 
Olhar 

 

10:40 Conversar Gesticular  

10:45 Ouvir  imóvel  

10:50 Ouvir  imóvel  

10:55 Conversar Gesticular  

11:00 Conversar Gesticular  

11:05 Conversar Gesticular  

11:10 Conversar Olhar   

11:15 silêncio Olhar   
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11:20 silêncio Olhar  
imóvel 

 

11:25 silêncio imóvel  

11:30 silêncio imóvel  

11:35 silêncio Imóvel 
Mexer  

 

11:40 Conversar Gesticular  

11:45 Conversar Gesticular  

11:50 Conversar Gesticular  

11:55 silêncio imóvel O monitor foi 
atender uma 
chamada do seu 
telemóvel 

12:00 silêncio Olhar 
 

 

12:05 Cumprimentar  Gesticular Cumprimentou 
um colega que 
estava a passar 
ao pé. 

12:10 silêncio imóvel 
 

Aguarda que o 
monitor acabe o 
telefonema 

12:15 Conversar Gesticular  

12:20 Conversar Gesticular, 
Olhar 

 

12:25 Conversar Abanar   
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12:30 Conversar Gesticular 
Olhar  

O sinete que 
informa que o 
refeitório está 
aberto para as 
refeições 

12:35 Conversar Levantar 
Deslocar 
gesticular 

Deslocaram-se 
para a fila do 
almoço 

12:40 Conversar Gesticular 
 

Despediram-se 

12:45 Conversar Gesticular 
 

Conversou com 
os colegas na 
fila 

12:50 Conversar Deslocar 
Deslocar objetos 
Deslocar 
Comer 

A conversa não 
é percetível 

12:55 Conversar Deslocar objetos 
 

A conversa não 
é percetível 

13:00 Conversar Deslocar objetos 
comer 

A conversa não 
é percetível 

13:05 Conversar Deslocar objetos 
comer 

A conversa não 
é percetível 

13:10 Conversar Deslocar objetos 
Comer 

A conversa não 
é percetível 

13:15 Silêncio 
Questionar 

Deslocar 
Deslocar objetos 
Deslocar 
Beber 

Pediu um café 
que foi beber na 
mesa da 
refeição 

13:20 silêncio Beber 
Deslocar objetos 
Deslocar  

Deslocou-se 
para a sala de 
convívio 

13:25 silêncio Deslocar  
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13:30 Conversar Deslocou-se 
Sentou-se 
Olhou para a televisão 

 

13:35 Falar Levantar 
Gesticular 
Jogar  
Olhar 

Jogar bilhar 
 

13:40 Falar Gesticular 
Jogar  

 

13:45 Falar Gesticular 
Jogar  

 

13:50 Falar Gesticular 
Jogar 

 

13:55 Falar Gesticular 
Jogar  
Olhar 

 

                                                 A investigadora foi almoçar 

14:25 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 

Estava de 
serviço às 
limpezas das 
áreas gerais 

14:30 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 
Olhar  

para a 
investigadora 

14:35 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 

 

14:40 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 
Olhar  

para a 
investigadora 

14:45 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 

 

14:50 Conversar Deslocar objetos 
Deslocar 

com o colega 
para as casas-
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de-banho do 
refeitório 

14:55 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 

 

15:00 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 

 

15:05 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 
Olhar  

 
para os colegas 

15:10 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 
Olhar  

 

15:15 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 

 

15:20 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 

Iniciou a 
limpeza do chão 
do refeitório 

15:25 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 

 

15:30 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 

 

15:35 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 
Olhar  

para os colegas 

15:40 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 
Olhar  

para a 
investigadora 

15:45 silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 
Olhar  

para os colegas 

15:50 Conversar Deslocar objetos 
Deslocar 
Olhar  
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15:55 Conversar Deslocar objetos 
Deslocar 
Olhar  

 

16:00 Conversar 
silêncio 

Deslocar objetos 
Deslocar 

para as casas-
de-banho do 
exterior 

16:05 Conversar 
Silêncio 

Deslocar objetos 
Deslocar 
 

 

16:10 silêncio Fechar A investigadora 
presume que 
tenha ido à 
casa-de-banho 

 

16:45 Silêncio 
 

Abrir 
Deslocar objetos 
Deslocar 

para a sala de 
reuniões 

16:50 Conversar 
 

Deslocar objetos 
Deslocar 

 

16:55 Silêncio Deslocar objetos 
Deslocar 

 

17:00 Silêncio 
 

Deslocar objetos 
Deslocar 

 

17:05 Silêncio 
 

Deslocar objetos 
Deslocar 

 

17:10 Silêncio 
 

Deslocar objetos 
Deslocar 

 

17:15 Silêncio 
 

Deslocar objetos 
Deslocar 

 

17:20 Conversar Deslocar em direção dos 
arrumos 
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17:25 Conversar Imóvel 
Gesticular 

 

17:30 Conversar Deslocou-se 
Gesticular 
Deslocar 
Manipular objetos 

Arrumou os 
materiais de 
limpeza 

17:35 silêncio Deslocar  

17:40 Conversar Gesticular  

17:45 Conversar Deslocar  para o quarto 

 



ANEXO IV -   Grelha de Observação das Formações                                     Utente: Guimarães  
 

68 

 

Formação 1 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio Imóvel, olhar, mexer, sorri, 
mexer, olhar, brincar, mexer, 
olhar 

Mexe-se muito 
na cadeira e 
com a mesa, 
brinca com o 
colega do lado, 
olha muito para 
o pc 

9:05 
 
 
 

Silêncio 
Falar  

Olhar, ajeitar, sorrir, caretas, 
olhar , caretas, olhar, mexer  

Olhava para os 
colegas à 
medida que 
fazia caretas e 
mexia muito na 
mesa 
 
 

9:10 silêncio Imóvel, coçar, olhar, sorrir, 
coçar, olhar 

Olha muito para 
os colegas e 
para a 
apresentação 

9:15 silêncio Olhar, sorrir, mexer, olhar, 
sorrir, olhar, mexer, olhar, 
mexer, olhar 

Olha muito para 
os colegas e 
para a 
apresentação. 
Mexe muito na 
mesa 

9:20 Silêncio 
 

Sorrir, olhar, tossir, olhar, 
coçar, sorrir, olhar, mexer 

Ajeita-se na 
cadeira, mas 
somente muda 
a direção do 
olhar entre a 
apresentação e 
os colegas 
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9:25 Falar  
Silêncio 
Falar  

Imóvel, olhar, mexer, olhar, 
caretas, sorrir, mexer, olhar 

Olhava para os 
colegas e 
interagiu com 
eles fazendo 
caretas. Olha 
muito para a 
presentação, o 
chão ou parede 

9:30 silêncio Imóvel, coçar, sorrir, imóvel, 
olhar, acenar, olhar, sorrir, 
mexer, olhar 

Continua a 
interagir com os 
colegas na base 
dos 
comportamento
s não-verbais. 
Olha para a 
investigadora 
pela primeira 
vez 

9:35 Silêncio 
Falar 
Silêncio 

Imóvel, olhar, sorrir, gesticular, 
olhar, imóvel, mexer, olhar 

Tem pela 
primeira vez 
uma conversa 
paralela verbal 
com o colega 
atrás. Olha 
muito para a 
investigadora 

9:40 Silêncio Olhar, imóvel, olhar, imóvel Continua a olhar 
para a 
investigadora, 
parede e chão 

9:44 Silêncio 
 

Olhar, imóvel, olhar, sorrir, 
olhar, bater, olhar 

Alterna o olhar 
entre a 
investigadora, o 
chão e 
apresentação. 
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Formação 2 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio 
Conversar 
Silêncio  

Imóvel, olhar, mexer, tremer, 
mexer, olhar, mexer, bater. 

Está com muito 
frio.  

9:05 
 
 
 

Silêncio Olhar  

9:10 Silêncio 
Falar 

Mexer, sorrir, olhar, sorrir, 
olhar 

 

9:15 Silêncio 
Falar  

Olhar, mexer, olhar Falar com o 
colega do grupo 

9:20 Silêncio Mexer, coçar, mexer, olhar, 
mexer, Bocejar 

 

9:25 Silêncio 
 

Olhar, mexer, olhar, mexer, 
olhar, mexer, olhar 

 

9:30 silêncio Olhar, mexer, olhar, mexer, 
olhar, mexer,  

 

9:35 Silêncio 
Falar 

Olhar, mexer, olhar, mexer, 
olhar, mexer, olhar, fazer a 
tarefa 

Iniciou a tarefa 
para ser feita 
em pares 

9:40 Silêncio 
Falar 
Silêncio 

Olhar, fazer a tarefa  
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9:45 Silêncio 
Falar 
Silêncio 

Olhar, mexer, fazer a tarefa  

9:50 Silêncio Fazer a tarefa  

9:55 Silêncio Fazer a tarefa  

10:00 Silêncio 
Falar 
Silêncio 
Falar 
Silêncio 

Imóvel, mexer, olhar, mexer, 
olhar 

 

10:05 Silêncio 
Falar 

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

10:10 Silêncio Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 

 

10:15 Silêncio 
Falar 

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

10:20 Silêncio Fazer a tarefa, coçar, fazer a 
tarefa, sorrir, fazer a tarefa 

 

 

Formação 4 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio 
Falar 
Silêncio  

Sorrir, mexer, fazer a tarefa Falou com um 
elemento de 
outro grupo 
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9:05 Silêncio Fazer a tarefa  

9:10 Silêncio 
Falar  

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

9:15 Silêncio Fazer a tarefa  

9:20 Silêncio Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

9:25 Silêncio 
 

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 

 

9:30 Silêncio Fazer a tarefa  

9:35 Silêncio Fazer a tarefa  

9:40 Silêncio Fazer a tarefa  

9:45 Silêncio 
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

9:50 Silêncio 
Falar 
Silêncio 
Questionar  
 

Fazer a tarefa  

9:55 Silêncio 
Falar  
silêncio 

Fazer a tarefa Falou com outro 
elemento de 
outro grupo 

10:00 Silêncio 
  

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

10:05 Silêncio 
Falar  
Silêncio  

Fazer a tarefa  

10:10 Silêncio 
Falar  

Fazer a tarefa  
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Silêncio  

10:15 Silêncio 
Falar  
Silêncio  

Fazer a tarefa  

10:20 Silêncio 
Falar  
Silêncio  

Fazer a tarefa Falou com dois 
elementos de 
outro grupo 

10:25 Silêncio 
  

Fazer a tarefa  

10:30 Silêncio 
Falar  
Silêncio  

Fazer a tarefa, levantar, sair Terminou a 
tarefa, desligou 
o pc e saiu 

 

Formação 6 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio  
Questionar 
Silêncio  

Mexer, fazer a tarefa, sorrir, 
mexer, fazer a tarefa 

 

9:05 Silêncio  Fazer a tarefa  

9:10 Silêncio Fazer a tarefa  

9:15 Silêncio  Fazer a tarefa  

9:20 Silêncio 
Questionar 
Silêncio 

Fazer a tarefa  
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Questionar 
Silêncio  

9:25 Silêncio  Fazer a tarefa  

9:30 Silêncio  Fazer a tarefa  

9:35 Silêncio  Fazer a tarefa  

9:40 Silêncio  
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:45 Silêncio  Fazer a tarefa  

9:50 Silêncio  
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:55 Silêncio  
Questionar 
Silêncio  
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

10:00 Silêncio 
 

Fazer a tarefa  

10:05 Silêncio  
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

10:10 Silêncio  Fazer a tarefa  

10:15 Silêncio 
Questionar  

Fazer a tarefa  

10:20 Silêncio 
  

Fazer a tarefa, levantar, sair Terminou a 
tarefa, desligou 
o pc e saiu 
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Formação 7 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio  
Falar 
Silêncio  

Mexer, fazer a tarefa, olhar, 
fazer a tarefa 

Falou com um 
colega do outro 
grupo 

9:05 Silêncio  Olhar   

9:10 Silêncio 
Falar  

Olhar   

9:15 Silêncio  Olhar   

9:20 Silêncio  Olhar   

9:25 Silêncio  Mexer, olhar   

9:30 Silêncio  Olhar   

9:35 Silêncio  
Falar  

Olhar   

9:40 Silêncio   Olhar   

9:45 Silêncio   Olhar   

9:50 Silêncio   Olhar , sorrir   

9:55 Silêncio   
Falar 
Silêncio  

Olhar   

10:00 Silêncio 
 

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

10:05 Silêncio   Olhar, sorrir   

10:10 Silêncio  Olhar, coçar  

10:15 Silêncio 
Falar  

Olhar   
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10:20 Silêncio  Olhar  Estava sempre  
olhar para o 
computador 

10:25 Silêncio 
Falar 
Silêncio  

Olhar Falou com um 
colega de outro 
grupo e 
alternava o 
olhar entre o 
computador e a 
apresentação 

10:30 Falar  
  

Levantar,  sair Terminou a 
tarefa 

 

Formação 9 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio  

Sentar, fazer a tarefa, olhar  

9:05 Silêncio  
Questionar  
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:10 Silêncio Fazer  tarefa, olhar, fazer a 
tarefa  

 

9:15 Silêncio  Olhar , fazer a tarefa  

9:20 Silêncio  
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa  

 

9:25 Questionar Fazer a tarefa  
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Silêncio  

9:30 Silêncio  
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

9:35 Silêncio  
Falar  

Fazer a tarefa  

9:40 Silêncio   
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, gesticular, fazer 
a tarefa 

 

9:45 Silêncio   
Falar 
Silêncio 
Questionar 
silêncio 

Fazer a tarefa  

9:50 Silêncio   
Falar  

Fazer a tarefa  

9:55 Silêncio   
Falar  

Fazer a tarefa  

10:00 Silêncio 
 

Fazer a tarefa  

10:05 Silêncio   
Falar 
Silêncio 
Falar 
Silêncio 
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

10:10 Silêncio  
Espirrar  

Fazer a tarefa  

10:15 Silêncio Fazer a tarefa  
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10:20 Silêncio  
Conversar 
 

Fazer a tarefa, levantar,  sair Terminou a 
tarefa, desligou 
o computador e 
saiu 

 

Formação 10 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio  

Sentar, colocar objeto A investigadora 
colocou a pen 
com o trabalho. 

9:05 Silêncio  Colocar objeto, fazer a tarefa A investigadora 
continuou a 
colocar a pen 
com o trabalho. 

9:10 Silêncio 
Questionar 
Silêncio  
Questionar 
Silêncio 

Fazer tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 

 

9:15 Silêncio Fazer tarefa  

9:20 Silêncio   
Responder   

Fazer tarefa, levantar, fazer a 
tarefa 

Foi à casa de 
banho 

9:25 Silêncio  
 

Entrar, sorrir, fazer a tarefa  Voltou da casa 
de banho. 
 

9:30 Silêncio  
Falar 

Fazer a tarefa Falou com um 
colega de outro 
grupo 

9:35 Silêncio  Fazer a tarefa, coçar, fazer a  



ANEXO IV -   Grelha de Observação das Formações                                     Utente: Guimarães  
 

79 

 

Comentar 
Silêncio 

tarefa 

9:40 Silêncio    
Falar  

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

Iniciou uma 
conversa com 
um colega que 
acabou de 
chegar 

9:45 Conversar  Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

Continuou a 
conversar com o 
colega, que se 
sentou ao seu 
lado 

9:50 Conversar Fazer a tarefa, coçar, 
gesticular, sorrir, fazer a tarefa 

 

9:55 Silêncio 
Questionar  

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

10:00 Silêncio 
Falar  

Fazer a tarefa  

10:05 Silêncio Fazer a tarefa, assoar, fazer a 
tarefa, coçar, fazer a tarefa 

 

10:10 Silêncio 
 

Fazer a tarefa, coçar, fazer a 
tarefa, olhar, fazer a tarefa, 
coçar, bocejar, sorrir, fazer a 
tarefa, olhar fazer a tarefa 

 

10:15 Silêncio 
Falar  

Atirar objeto, olhar, bocejar, 
olhar, coçar, fazer a tarefa 

Atirou uma 
bolinha de 
papel ao 
Euclides 
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10:20 Silêncio  
Falar  

Fazer a tarefa, espreguiçar, 
levantar, sair 

Terminou a 
tarefa, desligou 
o computador e 
saiu 
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Formação 1 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio olhar, mexer, sorri, escrever, 
mexer, olhar, acenar 

 

9:05 
 
 
 

Silêncio 
Comentar 
Silêncio 
Comentar 
Silêncio 
 

Olhar, sorrir, olhar, mexer, 
olhar, sorrir, olhar 

Olhou muito 
para o pc, para 
ver oque o 
colega estava a 
fazer 
 

9:10 Silêncio 
Comentar 
silêncio 

Olhar, mexer, sorrir, mexer, 
olhar, coçar, caretas, sorrir, 
caretas, olhar,  

Olha muito para 
a apresentação 

9:15 Silêncio 
Comentar 
silêncio 

Olhar, sorrir, coçar, olhar, 
apontar, coçar, olhar, mexer, 
sorrir, olhar, sorrir, olhar 

Olha muito para 
a apresentação. 
A comunicação 
é paralela com o 
colega de pc 

9:20 Silêncio 
Conversar  
 

Olhar, mexer, olhar, sorrir, 
mexer, olhar, bocejar, olhar, 
sorrir, olhar, mexer, sorrir, 
olhar, mexer, mostrar, olhar  

Existe uma 
conversa 
paralela. Depois 
mostra o dedo 
ao colega da 
mesa ao lado 

9:25 Silêncio 
Comentar 
silêncio 

olhar, sorrir,  olhar,, mexer, 
olhar, sorrir, olhar, mexer,  
apontar,  mexer, olhar 

Interagiu com a 
investigadora 
pela primeira 
vez e participou 
na formação 
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9:30 Silêncio 
conversar 

Olhar, mexer, olhar, sorrir, 
olhar, mexer, sorrir, olhar, 
bocejar, olhar,  

Tem outra 
conversa 
paralela com o 
colega 

9:35 Silêncio 
 

Imóvel, olhar, sorrir, olhar, 
mexer, olhar, sorrir, olhar, 
sorrir, olhar, mexer, olhar, 
sorrir, olhar, sorrir, olhar 

 

9:40 Silêncio 
Conversar 
Silêncio 
Conversar 
silêncio 
 

Olhar ,sorrir,  olhar, mexer, 
sorrir, olhar, sorrir,  olhar 

Teve duas 
conversas 
paralelas 

9:44 Silêncio 
 

Olhar, bocejar Alterna o olhar 
entre a 
investigadora, e 
a apresentação. 

 

Formação 2 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio  

Entrar, sentar,  mexer, olhar, 
coçar 

 

9:05 
 

Silêncio 
Falar 
Silêncio 
Falar 
silêncio 

Olhar, tossir, bocejar, assoar, 
olhar 
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9:10 Silêncio 
Falar 

Mexer, olhar , mexer, assoar  

9:15 Silêncio  Olhar, mexer, olhar, assoar, 
mexer, olhar, assoar, olhar 

 

9:20 Silêncio 
Conversar 
Silêncio 

Mexer, sorrir, olhar, sorrir, 
tossir, olhar 

Falava com o 
colega do grupo 

9:25 Silêncio 
Falar 
Silêncio   

Olhar, sorrir, mexer, olhar, 
mexer, olhar 

 

9:30 Silêncio  
Conversar  

Olhar, mexer, olhar, mexer, 
olhar, mexer, olhar, sorrir 

 

9:35 Falar 
  

Olhar, fazer a tarefa Iniciou a tarefa 
para ser feita 
em pares 

9:40 Silêncio 
Falar 

Fazer a tarefa  

9:45 Silêncio 
Falar  

Olhar, mexer, fazer a tarefa, 
sorrir, fazer a tarefa, sorrir, 
fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

9:50 Silêncio 
 

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

9:55 Silêncio 
Falar 

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa, sorrir 

 

10:00 Silêncio 
Falar 

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 
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10:05 Falar 
  

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa, sorrir, fazer a tarefa, 
sorrir 

 

10:10 Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa, sorrir 

 

10:15 Falar Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa, sorrir 

 

10:20 Falar 
Silêncio  
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa, sorrir, fazer a tarefa 

 

 

Formação 3 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio 
Falar 
Silêncio   

Olhar, mexer , trocar, fazer a 
tarefa 

Trocou de lugar 
com o colega 

9:05 
 

Silêncio 
Falar 

fazer a tarefa  

9:10 Silêncio 
Falar 

fazer a tarefa  

9:15 Silêncio 
Falar 

fazer a tarefa  

9:20 Silêncio 
Falar  
Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  
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9:25 Silêncio Fazer a tarefa  

9:30 Silêncio 
Falar  

Fazer a tarefa  

9:35 Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:40 Silêncio Fazer a tarefa  

9:45 Silêncio 
Falar  

Fazer a tarefa  

9:50 Silêncio Fazer a tarefa  

9:55 Silêncio Fazer a tarefa  

10:00 Silêncio Fazer a tarefa, coçar, fazer a 
tarefa 

 

10:05 Silêncio 
Falar  
Silêncio  

Fazer a tarefa  

10:10 Silêncio 
  

Fazer a tarefa  

10:15 Silêncio 
Falar 

Fazer a tarefa, espreguiçar, 
bocejar, fazer a tarefa 

Falou com um 
colega de outro 
grupo 

10:20 Silêncio  Fazer a tarefa, olhar, levantar, 
sair 

Terminou a 
tarefa e 
encerrando o pc 
levantou-se e 
saiu 
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Formação 4 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

Sorrir, mexer, fazer a tarefa  

9:05 Silêncio Fazer a tarefa  

9:10 Silêncio Fazer a tarefa  

9:15 Silêncio  Fazer a tarefa  

9:20 Silêncio Fazer a tarefa  

9:25 Silêncio Fazer a tarefa  

9:30 Silêncio   Fazer a tarefa  

9:35 Silêncio  Fazer a tarefa, olhar, abraçar, 
fazer a tarefa 

Deu um abraço 
ao colega de 
grupo porque a 
entrevista de 
emprego correu 
mal 

9:40 Silêncio Fazer a tarefa  

9:45 Silêncio  Fazer a tarefa  

9:50 Silêncio 
Questionar  

Fazer a tarefa  

9:55 Silêncio 
Falar   

Fazer a tarefa  

10:00 Silêncio Fazer a tarefa  

10:05 Silêncio Fazer a tarefa  

10:10 Silêncio Fazer a tarefa  

10:15 Silêncio  Fazer a tarefa  
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10:20 Silêncio 
Questionar  
Silêncio  

Fazer a tarefa  

10:25 Silêncio 
  

Fazer a tarefa  

10:30 Silêncio 
  

Fazer a tarefa, levantar, sair Terminou a 
tarefa, desligou 
o pc e saiu 

 

Formação 5 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio  

Mexer, fazer a tarefa  

9:05 Silêncio  Fazer a tarefa  

9:10 Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:15 Silêncio  Fazer a tarefa  

9:20 Silêncio Fazer a tarefa, sorrir, fazer o 
trabalho 

 

9:25 Silêncio 
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:30 Silêncio 
Questionar 
Silêncio   

Fazer a tarefa  

9:35 Silêncio 
Falar  

Fazer a tarefa Falou com um 
colega de outro 
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Silêncio   grupo 

9:40 Silêncio  Fazer a tarefa  

9:45 Silêncio  Fazer a tarefa  

9:50 Silêncio Fazer a tarefa  

9:55 Silêncio  Fazer a tarefa  

10:00 Silêncio Fazer a tarefa  

10:05 Silêncio  Fazer a tarefa  

10:10 Silêncio 
Falar  
Silêncio  

Fazer a tarefa, coçar, fazer a 
tarefa, olhar, fazer a tarefa 

 

10:15 Silêncio  Fazer a tarefa  

10:20 Silêncio  Fazer a tarefa  

10:25 Silêncio 
Falar  
  

Fazer a tarefa, levantar, sair Terminou a 
tarefa, desligou 
o pc e saiu 

 

Formação 6 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio  
Informar  
  

Mexer, fazer a tarefa, sair, 
entrar, fazer a tarefa 

Foi buscar o 
colega que 
ainda não 
estava na sala – 
ofereceu-se 

9:05 Silêncio  Fazer a tarefa, olhar, sorrir, 
trocar 

Procedeu-se à 
troca de 
computador, 
porque aquele 
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bloqueia 

9:10 Silêncio  
Falar 
Silêncio  

Olhar, manipular objeto, fazer 
a tarefa 

Mexeu no 
telemóvel. 
Falou com um 
colega de outro 
grupo 

9:15 Silêncio  
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:20 Silêncio  Fazer a tarefa  

9:25 Silêncio  Fazer a tarefa  

9:30 Silêncio  
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:35 Silêncio  
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 

 

9:40 Silêncio   Fazer a tarefa  

9:45 Silêncio  Fazer a tarefa, tossir, fazer a 
tarefa 

 

9:50 Silêncio  Fazer a tarefa  

9:55 Silêncio  
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

10:00 Silêncio 
 

Fazer a tarefa  

10:05 Silêncio  
  

Fazer a tarefa  

10:10 Silêncio  Fazer a tarefa  
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10:15 Silêncio  Fazer a tarefa  

10:20 Silêncio 
  

Fazer a tarefa, levantar, sair Terminou a 
tarefa, desligou 
o pc e saiu 

 

Formação 7 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio   

Mexer, fazer a tarefa, olhar  

9:05 Silêncio  Olhar   

9:10 Silêncio  
Falar 
silêncio 

Olhar  Estava a falar 
com um colega 
de outro grupo 

9:15 Silêncio   Olhar   

9:20 Silêncio  
Falar  

Olhar, mexer, sorrir, olhar  Estava a falar 
com um colega 
de outro grupo 

9:25 Silêncio  Olhar , mexer, olhar, mudar Teve de mudar 
de lugar para 
facilitar a 
apresentação 

9:30 Silêncio  Olhar   

9:35 Silêncio  Olhar, mexer, olhar  

9:40 Silêncio  Olhar, mexer, olhar  

9:45 Silêncio  
Falar  
Silêncio  

Olhar, sorrir, mexer, 
gesticular, olhar, mexer, olhar 
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9:50 Silêncio  Olhar   

9:55 Silêncio    
Falar  

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

10:00 Silêncio Fazer a tarefa  

10:05 Silêncio   Fazer a tarefa, olhar  

10:10 Silêncio  
Falar 
Silêncio 
Questionar 
Silêncio 
Falar  

Olhar  

10:15 Silêncio  Olhar, sorrir, olhar  

10:20 Silêncio  Olhar   

10:25 Silêncio Olhar, mexer, olhar, navegar, 
olhar 

Estava a 
navegar na 
internet sem a 
investigadora o 
ter pedido 

10:30 Silêncio Olhar, navegar, mexer, olhar, 
bocejar, navegar, olhar 

Estava a 
navegar na 
internet sem a 
investigadora o 
ter pedido 

10:35 Silêncio  
Falar  

Levantar,  sair Terminou a 
tarefa 
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Formação 9 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio  
Falar 
Silêncio  

Sentar, fazer a tarefa, olhar, 
assoar,, sorrir, olhar, fazer a 
tarefa 

 

9:05 Silêncio  Olhar   

9:10 Silêncio Fazer  tarefa  

9:15 Silêncio Fazer  tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 

 

9:20 Silêncio   olhar, fazer a tarefa   

9:25 Silêncio  Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 

 

9:30 Silêncio  
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 

 

9:35 Silêncio  Fazer a tarefa  

9:40 Silêncio   
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, olhar,  fazer a 
tarefa 

 

9:45 Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

9:50 Silêncio   
Falar  
Silêncio  

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa, olhar, fazer a tarefa 

 

9:55 Silêncio   
 

Fazer a tarefa, olhar, sorrir, 
fazer a tarefa 

 

10:00 Silêncio Fazer a tarefa  
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10:05 Silêncio    Fazer a tarefa, olhar, sorrir, 
fazer a tarefa, sorrir, olhar, 
fazer a tarefa 

 

10:10 Silêncio  
Comentar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

10:15 Silêncio 
Comentar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 

 

10:20 Silêncio  
Falar  

Fazer a tarefa, levantar,  sair Terminou a 
tarefa, desligou 
o computador e 
saiu 

 

Formação 10 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:45 Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio  

Entrar, sorrir, olhar  

9:50 Conversar Sorrir, apontar, sentar, fazer a 
tarefa, bocejar, sorrir, olhar 

Sentou-se na 
mesa com outro 
colega de outro 
grupo 

9:55 Silêncio 
Falar  

Olhar, sorrir, olhar, coçar, 
fazer a tarefa, bocejar, olhar 

 

10:00 Falar  Apontar, olhar, sorrir, fazer a 
tarefa, olhar, coçar, fazer a 
tarefa, olhar, sorrir, fazer a 
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tarefa 

10:05 Falar  Olhar, fazer a tarefa, bocejar, 
fazer a tarefa 

 

10:10 Silêncio 
 

Fazer a tarefa  

10:15 Silêncio Fazer a tarefa, sorrir, olhar, 
sorrir, fazer a tarefa, olhar 

 

10:20 Silêncio  
 

Fazer a tarefa, bater, olhar, 
bater, olhar, espreguiçar, 
levantar, sair 

Estava a bater 
na mesa ao som 
da música que 
estava a tocar 
do computador 
que estava a 
usar. 
Terminou a 
tarefa, desligou 
o computador e 
saiu 
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Formação 1 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Responder 
Silêncio 
Questionar 
Silêncio 
Comentar 
silêncio 

olhar, mexer , olhar, mexer, 
acenar, olhar, coçar, mexer, 
olhar  

Olha muito para 
os colegas e 
para a 
apresentação 

9:05 
 
 
 

Silêncio 
Comentar 
Silêncio 
Comentar 
silêncio 
Questionar 
Silêncio 
Comentar 

Olhar, mexer, olhar, mexer, 
olhar, sorrir, mexer, olhar, 
olhar, tossir, acenar, 
gesticular, olhar, mexer, olhar, 
coçar, olhar, mexer, olhar 

Interage muito 
com a 
investigadora, 
comenta e 
questiona. 

9:10 Silêncio 
Comentar 
Silêncio 
Comentar 
Silêncio 
Comentar 
silêncio 

Olhar, coçar, olhar, coçar, 
olhar , coçar, sorrir, olhar, 
sorrir, acenar, olhar, tossir, 
olhar, mexer, olhar 

Interage muito 
com a 
investigadora, 
comenta e 
questiona. 

9:15 Informar 
Silêncio 
Informar 
Silêncio 
Questionar 
silêncio 

Olhar,  mexer, coçar, olhar, 
mexer, tossir, manipular 
objeto, coçar, olhar, apontar, 
mexer, olhar 

Interage muito 
com a 
investigadora, 
comenta e 
questiona. 

9:20 Silêncio 
Informar 
Silêncio 
Comentar 
Silêncio 
Conversar 

olhar, tossir, olhar, coçar, 
mexer, olhar, mexer, olhar, 
gesticular, olhar, gesticular, 
olhar, coçar, olhar 

Interage muito 
com a 
investigadora, 
comenta e 
questiona. 
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Silêncio 

9:25 Silêncio 
Comentar 
Silêncio 
Questiona 
Silêncio 
Comenta 
Silêncio 
 

olhar, mexer, olhar ,mexer, 
acenar, olhar,  coçar, mexer, 
olhar, mexer, olhar, mexer, 
gesticular, olhar, sorrir, mexer, 
olhar, mexer, olhar, mexer, 
olhar 

Interage muito 
com a 
investigadora, 
comenta e 
questiona. 

9:30 Silêncio 
Comentar  
Silêncio 
Comentar 
Silêncio 
Comentar 
Silêncio  

Olhar, mexer, gesticular, olhar, 
mexer, coçar, olhar, acenar, 
gesticular, coçar, mexer, 
coçar, olhar, tossir, mexer, 
olhar 

Interage muito 
com a 
investigadora, 
comenta e 
questiona. 

9:35 Silêncio 
Comentar 
Silêncio 
Comentar 
Silêncio 
Comentar 
Silêncio 
Comentar 
Silêncio 
Comentar 
Silêncio 
Comentar 
silêncio 
 

olhar, mexer, olhar, mexer, 
olhar, coçar, olhar, mexer, 
olhar , mexer, olhar 

 

9:40 Comentar 
Silêncio 
Comentar 

Olhar, mexer, gesticular, olhar,  
coçar, olhar , mexer, olhar, 
tossir, olhar , olhar, mexer, 
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silêncio olhar 

9:44 Silêncio 
 

Olhar ,coçar ,olhar  

 

Formação 2 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio 
Questionar  
Silêncio  
Falar 

Quieto, olhar, mexer, coçar, 
olhar. 

 

9:05 
 
 
 

Silêncio 
Falar 
Silêncio 
Falar  

Olhar, mexer, olhar, gesticular, 
mexer, olhar 

 

9:10 Silêncio 
Falar 
Silêncio 

Mexer, olhar,   

9:15 Silêncio 
Falar  
Silêncio  
Falar 
Silêncio 
Falar 
Silêncio  

Olhar, coçar,olhar,mexer, olhar  

9:20 Silêncio 
Falar 
Silêncio 
Falar 
Silêncio  

Mexer, olhar, sorrir, olhar, 
sorrir, olhar 
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9:25 Silêncio 
 

Olhar, mexer, olhar, mexer, 
olhar, mexer, olhar 

 

9:30 silêncio Olhar, mexer, olhar, mexer, 
olhar, mexer,  

 

9:35 Silêncio 
Falar 
Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

Olhar, mexer, fazer a tarefa 
olhar, sorrir, mexer, fazer a 
tarefa,   

Iniciou a tarefa  

9:40 Silêncio 
 

Fazer a tarefa  

9:45 Silêncio 
Dúvida 
Silêncio 

fazer a tarefa  

9:50 Silêncio 
Dúvida 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:55 Silêncio 
Dúvida 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

10:00 Silêncio 
Dúvida 
Silêncio 

Fazer a tarefa  

10:05 Silêncio 
Falar 
Silêncio 

Fazer a tarefa  

10:10 Silêncio 
Falar 

Fazer a tarefa  

10:15 Silêncio 
Dúvida 
Silêncio 
Dúvida 

Fazer a tarefa, levantar, fazer 
a tarefa 
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Silêncio   

10:20 Silêncio 
Dúvida 
Silêncio  
Falar  

Fazer a tarefa  

 

Formação 3 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio 
Perguntar 
Silêncio   

Olhar, mexer, fazer a tarefa  

9:05 
 

Silêncio 
Falar 
Silêncio  
Questionar  
silêncio 

fazer a tarefa  

9:10 Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, mexer, fazer a 
tarefa 

 

9:15 Silêncio 
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:20 Silêncio Fazer a tarefa  

9:25 Silêncio 
Questionar 
Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:30 Silêncio Fazer a tarefa  
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9:35 Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 

 

9:40 Silêncio Fazer a tarefa  

9:45 Silêncio Fazer a tarefa  

9:50 Silêncio Fazer a tarefa  

9:55 Silêncio Fazer a tarefa  

10:00 Silêncio Fazer a tarefa  

10:05 Silêncio  
Questionar 
Silêncio 
Falar  
Silêncio  

Fazer a tarefa, coçar, fazer a 
tarefa 

Falou com outro 
colega de outro 
grupo 

10:10 Silêncio 
  

Fazer a tarefa, coçar, fazer a 
tarefa 

 

10:15 Silêncio 
Questionar  
Silêncio  
Falar  

Fazer a tarefa, espreguiçar, 
fazer a tarefa 

Falou com outro 
colega de outro 
grupo 

10:20 Questionar  
 

Fazer a tarefa, levantar, sair Terminou a 
tarefa e 
encerrando o pc 
levantou-se e 
saiu 

 

Formação 4 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 
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9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio 
Falar 
Silêncio  

Sorrir, mexer, fazer a tarefa  

9:05 Silêncio Fazer a tarefa  

9:10 Silêncio 
Falar  
Silêncio 

Fazer a tarefa  

9:15 Silêncio 
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:20 Silêncio 
Questionar  

Fazer a tarefa  

9:25 Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:30 Silêncio  
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:35 Silêncio  Fazer a tarefa  

9:40 Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:45 Silêncio 
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:50 Silêncio 
Questionar  

Fazer a tarefa  

9:55 Silêncio  Fazer a tarefa  

10:00 Silêncio Fazer a tarefa  

10:05 Silêncio Fazer a tarefa  

10:10 Silêncio Fazer a tarefa  
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10:15 Silêncio  Fazer a tarefa  

10:20 Silêncio 
Falar  
Silêncio  

Fazer a tarefa  

10:25 Silêncio 
  

Fazer a tarefa, coçar, fazer a 
tarefa 

 

10:30 Silêncio 
  

Fazer a tarefa,olhar, levantar, 
sair 

Terminou a 
tarefa, desligou 
o pc e saiu 

 

Formação 5 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

Mexer, fazer a tarefa  

9:05 Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:10 Silêncio 
Questionar 
Silêncio  
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:15 Silêncio  Fazer a tarefa  

9:20 Silêncio Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

9:25 Silêncio 
Questionar  
Silêncio  

Fazer a tarefa  
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9:30 Silêncio  Fazer a tarefa  

9:35 Silêncio  Fazer a tarefa  

9:40 Silêncio  Fazer a tarefa  

9:45 Silêncio  Fazer a tarefa  

9:50 Silêncio Fazer a tarefa  

9:55 Silêncio  Fazer a tarefa  

10:00 Silêncio Fazer a tarefa  

10:05 Silêncio  Fazer a tarefa  

10:10 Silêncio  Fazer a tarefa  

10:15 Silêncio  Fazer a tarefa  

10:20 Silêncio  Fazer a tarefa  

10:25 Silêncio 
Falar  
  

Fazer a tarefa, levantar, sair Terminou a 
tarefa, desligou 
o pc e saiu 

 

Formação 6 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio  
  

Mexer, fazer a tarefa Chegou mais 
tarde, a 
formação já 
tinha iniciado 

9:05 Silêncio  Fazer a tarefa, manipulação 
de objeto, fazer a tarefa 

Mexeu no 
telemóvel 

9:10 Silêncio  Manipulação de objeto, fazer a 
tarefa 

Mexeu no 
telemóvel 

9:15 Silêncio  Fazer a tarefa, manipulação 
de objeto, fazer a tarefa 

Mexeu no 
telemóvel 

9:20 Silêncio  Fazer a tarefa, manipulação 
de objeto, fazer a tarefa 

Mexeu no 
telemóvel 
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9:25 Silêncio  Fazer a tarefa, manipulação 
de objeto, fazer a tarefa, 
manipulação de objeto 

Mexeu no 
telemóvel 

9:30 Silêncio  Fazer a tarefa, manipulação 
de objeto, olhar, sorrir , 
manipulação de objeto, fazer a 
tarefa, manipulação de objeto 

Mexeu no 
telemóvel e 
olhou para a 
camera e sorriu 

9:35 Silêncio  
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:40 Silêncio  
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:45 Silêncio  Fazer a tarefa, coçar, fazer a 
tarefa 

 

9:50 Silêncio  
  

Fazer a tarefa, bocejar, fazer a 
tarefa 

 

9:55 Silêncio  
Questionar 
Silêncio  
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 

 

10:00 Silêncio 
 

Olhar, fazer a tarefa  

10:05 Silêncio  
  

Fazer a tarefa, coçar, fazer a 
tarefa 

 

10:10 Silêncio  Fazer a tarefa  

10:15 Silêncio 
Questionar  
Silêncio 
Falar  

Fazer a tarefa  

10:20 Silêncio 
  

Fazer a tarefa, levantar, sair Terminou a 
tarefa, desligou 
o pc e saiu 
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Formação 7 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio   
Falar  

Mexer, fazer a tarefa, olhar  

9:05 Silêncio  Olhar   

9:10 Silêncio  Olhar   

9:15 Silêncio   
Falar  

Olhar   

9:20 Silêncio  
Falar  

Olhar  

9:25 Silêncio  Olhar , mexer, olhar  

9:30 Silêncio  
Falar  

Olhar , manipular objeto, olhar Mexeu nos 
estores  

9:35 Silêncio  
Falar 
Questionar  

Olhar, mexer, olhar  

9:40 Silêncio  
Questionar  

Olhar  

9:45 Silêncio   Olhar  

9:50 Silêncio  
Falar  

Olhar, mexer, olhar, mexer, 
olhar, mexer, olhar, mexer, 
olhar 

 

9:55 Silêncio    
Questionar  

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

10:00 Silêncio 
Falar  

Fazer a tarefa  

10:05 Silêncio   Fazer a tarefa, olhar  

10:10 Silêncio  
Falar 
Silêncio 
  

Olhar, navegar Estava a 
navegar na 
internet sem a 
investigadora o 
ter pedido 
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10:15 Silêncio  Olhar, mexer, olhar, mexer, 
olhar, sorrir, olhar 

 

10:20 Silêncio  Olhar , mexer, olhar, mexer, 
olhar 

 

10:25 Silêncio Olhar, mexer, olhar, 
espreguiçar, olhar, navegar 

Estava a 
navegar na 
internet sem a 
investigadora o 
ter pedido 

10:30 Silêncio 
Falar  

Navegar, mexer, sorrir, 
navegar, olhar, sorrir 

Estava a 
navegar na 
internet sem a 
investigadora o 
ter pedido 

10:35 Silêncio  
Falar  

Levantar,  sair Terminou a 
tarefa 

 

Formação 9 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio  

Sentar, fazer a tarefa, 
manipular objeto, coçar, 
manipular de objeto, olhar, 
manipular objeto,  fazer a 
tarefa 

Mexeu no 
telemóvel  

9:05 Silêncio  Olhar, manipular objeto, olhar  

9:10 Silêncio 
Questionar 
Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

Fazer tarefa  

9:15 Silêncio 
Questionar 
Silêncio 

Fazer tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 
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9:20 Silêncio   olhar, fazer a tarefa   

9:25 Silêncio  
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:30 Silêncio  
Falar 
Silêncio  
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:35 Silêncio  
Questionar 
Silêncio 

Fazer a tarefa  

9:40 Silêncio    
Falar  

Fazer a tarefa, espreguiçar, 
fazer a tarefa 

 

9:45 Silêncio 
  

Fazer a tarefa, espreguiçar, 
fazer a tarefa 

 

9:50 Silêncio 
Falar 
Silêncio 
Conversar    

Fazer a tarefa Começou uma 
conversa com a 
investigadora 
sobre tipos de 
peixes 

9:55 Conversar  Fazer a tarefa Conversa sobre 
tipos de peixes 

10:00 Conversar  Fazer a tarefa Conversa sobre 
tipos de peixes 

10:05 Conversar  Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

Conversa sobre 
tipos de peixes 

10:10 Conversar  Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 

Conversa sobre 
tipos de peixes 

10:15 Conversar  Fazer a tarefa Conversa sobre 
tipos de peixes 

10:20 Silêncio  
Conversar 
  

Fazer a tarefa, espreguiçar, 
sorrir, mexer, levantar,  sair 

Terminou a 
tarefa, desligou 
o computador e 
saiu 

 



Grelha de Observação das Formações                                                                        Utente: Inácio  
 

108 

 

Formação 10 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio  

Olhar, levantar, sentar, colocar 
objeto, fazer a tarefa 

Estava a 
navegar no 
computador de 
trabalho de 
outro grupo. 
A investigadora 
colocou a pen 
com o trabalho. 

9:05 Silêncio  Fazer a tarefa   

9:10 Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

Fazer tarefa  

9:15 Silêncio 
Questionar 
Silêncio 

Fazer tarefa, coçar, fazer a 
tarefa, coçar, fazer a tarefa 

 

9:20 Silêncio   
Comentar 
Silêncio  

Fazer tarefa, coçar, fazer a 
tarefa 

 

9:25 Silêncio  
Comentar 
Silêncio  
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, manipular 
objeto, fazer a tarefa 

Mexeu no 
telemóvel 

9:30 Silêncio  
Falar 
Silêncio  
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 

Falou com um 
colega de outro 
grupo 

9:35 Silêncio  
Conversar 
Silêncio 

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa, olhar, fazer a tarefa, 
bocejar, olhar, coçar, fazer a 
tarefa, espreguiçar, fazer a 
tarefa 
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9:40 Silêncio    
Questionar   

Fazer a tarefa, mexer, fazer a 
tarefa 

 

9:45 Conversar  Fazer a tarefa  

9:50 Silêncio Fazer a tarefa  

9:55 Silêncio 
Questionar  

Fazer a tarefa, espreguiçar, 
fazer a tarefa 

 

10:00 Silêncio 
Questionar  

Fazer a tarefa  

10:05 Silêncio 
Questionar  

Fazer a tarefa  

10:10 Silêncio 
Questionar  

Fazer a tarefa  

10:15 Silêncio 
Questionar  

Fazer a tarefa  

10:20 Silêncio  
Falar  

Fazer a tarefa, espreguiçar, 
levantar, sair 

Terminou a 
tarefa, desligou 
o computador e 
saiu 

 

 

Formação 11 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:07 
 

   

9:12 Silêncio  
Falar  
Silêncio 
Questionar  
Silêncio  

Entrar, sentar, olhar Chegou 
atrasado  

9:17 Silêncio  
Questionar  

Fazer a tarefa, bocejar  
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Silêncio 
Questionar  
Silêncio  

9:22 Silêncio 
Questionar  
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:27 Silêncio 
Falar 
Silêncio 

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa, olhar, fazer a tarefa 

Falou com um 
colega de outro 
grupo 

9:32 Silêncio 
Conversar 
Silêncio  
Questionar  
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:37 Silêncio 
Questionar 
Silêncio   

Fazer a tarefa  

9:42 Silêncio 
Questionar 
Silêncio 
Questionar   
Silêncio 
Questionar  
Silêncio 

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 

 

9:47 Silêncio 
Questionar 
Silêncio 
Questionar   
Silêncio 
Questionar  
Silêncio 
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 

Falou com um 
colega de fora 
das aulas 

9:52 Questionar 
Silêncio 
Questionar   

Fazer a tarefa  
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Silêncio 

9:57 Silêncio 
Questionar 
Silêncio 
Comentar   
Silêncio 
Questionar  
Silêncio 

Fazer a tarefa A investigadora 
começou a 
mexer no 
computador 
para ajudar 

10:02 Silêncio 
Questionar 
Silêncio   

Fazer a tarefa A investigadora 
começou a 
mexer no 
computador 
para ajudar 

10:07 Silêncio 
Questionar 
Silêncio   

Fazer a tarefa, coçar, fazer a 
tarefa 

 

10:12 Silêncio 
Questionar 
Silêncio  
Questionar 
Silêncio   

Fazer a tarefa, espreguiçar, 
fazer a tarefa 

 

10:17 Silêncio 
  

Fazer a tarefa, coçar, fazer a 
tarefa 

 

10:22 Silêncio 
 

Fazer a tarefa, coçar, fazer a 
tarefa 

 

10:27 Silêncio 
Questionar 
Silêncio  
Questionar 
Silêncio   

Fazer a tarefa, espreguiçar, 
fazer a tarefa, navegar 

Começou a 
navegar na 
internet em 
ferramentas que 
não estavam 
incluídas nos 
objetivos da 
sessão 

10:30 Silêncio 
  

Fazer a tarefa, levantar, sair Terminou a 
tarefa 
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Formação 12 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio   

Entrar, sentar, olhar  

9:05 Silêncio  Fazer a tarefa  

9:10 Silêncio 
Questionar 
Silêncio  
Questionar 
Silêncio 

Fazer a tarefa  

9:15 Silêncio 
Questionar 
Silêncio   

Fazer a tarefa  

9:20 Silêncio  
Conversar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:25 Silêncio  
Falar  

Fazer a tarefa  

9:30 Silêncio  
Responder  
Silêncio 
Questionar 
Silêncio  
Conversar   
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:35 Silêncio  
Conversar 
Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:40 Silêncio   Fazer a tarefa  

9:45 Silêncio  Fazer a tarefa, coçar, fazer a  
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 tarefa 

9:50 Silêncio   fazer a tarefa  

9:55 Silêncio 
Questionar  
Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, coçar, fazer a 
tarefa 

 

10:00 Silêncio 
Questionar  
Silêncio 
Responder  
Silêncio  

Fazer a tarefa , olhar, bocejar, 
olhar, coçar, olhar, fazer a 
tarefa 

 

10:05 Silêncio   
Questionar 
Silêncio 
  

Fazer a tarefa, coçar, fazer a 
tarefa, coçar, fazer a tarefa 

 

10:10 Silêncio  
Questionar  
Silêncio  

Fazer a tarefa  

10:15 Silêncio 
Questionar 
Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

10:20 Silêncio 
Questionar 
Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

10:25 Silêncio 
Comentar 
Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

Olhar, fazer a tarefa, olhar, 
fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa, manipular objeto, olhar, 
coçar, fazer a tarefa, 
manipular objeto, fazer a 
tarefa, manipular objeto 

Mexer no 
telemóvel 
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10:30 Silêncio 
Falar  
Silêncio 
Questionar   
Silêncio  
Questionar 
Silêncio 

Fazer a tarefa, espreguiçar, 
fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

Falou com um 
colega de outro 
grupo 

10:35 Silêncio 
Questionar 
Silêncio 
Conversar    
Silêncio  

Fazer a tarefa, coçar, fazer a 
tarefa 

 

10:40 Silêncio 
Falar  
 

Fazer a tarefa, espreguiçar, 
olhar, espreguiçar, coçar, 
bocejar, olhar 

Falou com um 
colega de outro 
grupo 

10:45 Silêncio Levantar, sair  

 

Formação 13 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio   
Questionar 
Silêncio 
Conversar  

Entrar, olhar, sentar, olhar  

9:05 Silêncio  
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 

 

9:10 Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  
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9:15 Silêncio 
Questionar 
Silêncio   
Questionar 
Silêncio   

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 

 

9:20 Silêncio  
Conversar 
Silêncio  

Olhar   

9:25 Silêncio  
Conversar 
Silêncio  
Conversar  

Olhar, fazer a tarefa, olhar, 
fazer a tarefa 

 

9:30 Silêncio  
Conversar 
Silêncio  

Olhar, fazer a tarefa, olhar   

9:35 Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

Olhar, bocejar, fazer a tarefa  

9:40 Silêncio   Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa, olhar  

 

9:45 Silêncio  
 

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 

 

9:50 Silêncio   fazer a tarefa  

9:55 Silêncio 
Questionar  
Silêncio  

Olhar, fazer a tarefa, olhar, 
bocejar, olhar, fazer a tarefa 

 

10:00 Silêncio  
Conversar 
Silêncio  

Olhar, sorrir, olhar   

10:05 Silêncio   
Questionar 
Silêncio 
Conversar   

Olhar, coçar, olhar  

10:10 Silêncio  
Conversar 

Olhar, apontar, olhar  
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Silêncio  

10:16 Silêncio  
Conversar 
Silêncio  

Olhar, fazer a tarefa, olhar, 
levantar sair 

Terminou a 
tarefa 
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Formação 3 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio  

Olhar, sorrir, mexer, fazer a 
tarefa 

 

9:05 
 

Silêncio 
  

fazer a tarefa, sorrir, olhar, 
fazer a tarefa 

 

9:10 Silêncio 
Falar 
Silêncio  

fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

9:15 Silêncio 
  

fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

9:20 Silêncio 
  

fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

9:25 Silêncio 
Questionar 
silêncio 

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa, sorrir, fazer a tarefa 

 

9:30 Silêncio 
  

fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

9:35 Silêncio 
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:40 Silêncio 
Falar 
silêncio 

Fazer a tarefa, olhar, sorrir, 
fazer a tarefa 

Falou com um 
colega de outro 
grupo 

9:45 Silêncio 
Falar 
Silêncio  

Olhar, sorrir, fazer a tarefa  

9:50 Silêncio Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 

 

9:55 Silêncio 
  

Olhar, sorrir, fazer a tarefa  

10:00 Silêncio 
Questionar  
Silêncio  

fazer a tarefa  
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10:05 Silêncio  Fazer a tarefa  

10:10 Silêncio 
  
 

Fazer a tarefa, levantar, sair Terminou a 
tarefa e 
encerrando o pc 
levantou-se e 
saiu 

 

Formação 4 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio 
Falar 
Silêncio  

Sorrir, mexer, fazer a tarefa  

9:05 Silêncio Fazer a tarefa  

9:10 Silêncio Fazer a tarefa  

9:15 Silêncio  Fazer a tarefa  

9:20 Silêncio 
Questionar  
silêncio 

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

9:25 Silêncio 
Falar  
Silêncio  

Fazer a tarefa Falou com um 
elemento de 
outro grupo 

9:30 Silêncio  Fazer a tarefa  

9:35 Silêncio  Fazer a tarefa  

9:40 Silêncio  Fazer a tarefa  

9:45 Falar 
Silêncio  
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:50 Silêncio 
 

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 

 

9:55 Silêncio  Fazer a tarefa, sorrir, fazer a  
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Falar 
silêncio 

tarefa 

10:00 Silêncio 
falar 

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

10:05 Silêncio Fazer a tarefa  

10:10 Silêncio 
falar 

Fazer a tarefa, olhar, bocejar, 
sorrir, fazer a tarefa 

 

10:15 Silêncio  
falar 

Fazer a tarefa, olhar, sorrir, 
fazer a tarefa 

 

10:20 Silêncio 
Falar  
Silêncio  

Fazer a tarefa, olhar, sorrir, 
fazer a tarefa 

Falou com um 
colega de outro 
grupo 

10:25 Silêncio 
 Falar  

Fazer a tarefa, olhar, apontar, 
fazer a tarefa 

 

10:30 Silêncio 
 

Fazer a tarefa, olhar, levantar, 
sair 

Terminou a 
tarefa, desligou 
o pc e saiu 

 

Formação 5 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio  

Mexer, fazer a tarefa, acenar, 
fazer a tarefa 

Acenou para a 
camera  

9:05 Silêncio 
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:10 Silêncio 
Falar 
Silêncio 
Questionar 
silêncio 

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 

 

9:15 Silêncio  Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 
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9:20 Silêncio Fazer a tarefa  

9:25 Silêncio Fazer a tarefa  

9:30 Silêncio 
Falar 
Silêncio   

Fazer a tarefa  

9:35 Silêncio  Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 

 

9:40 Silêncio  Fazer a tarefa, mexer, fazer a 
tarefa 

 

9:45 Silêncio 
  

Fazer a tarefa, olhar, bocejar, 
fazer a tarefa 

 

9:50 Silêncio 
 

Fazer a tarefa, espreguiçar, 
fazer a tarefa 

 

9:55 Silêncio 
  

Fazer a tarefa, bocejar, fazer a 
tarefa 

 

10:00 Silêncio Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

10:05 Silêncio Fazer a tarefa Teve de se 
trocar de pc, 
pois o que eles 
estavam a 
utilizar, 
desligava-se 
sozinho fazendo 
com que 
perdessem todo 
o trabalho já 
concluído. 

10:10 Silêncio  Fazer a tarefa  

10:15 Silêncio 
Questionar 
Silêncio  
Falar  

Fazer a tarefa  
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10:20 Silêncio 
Falar  
Silêncio  

Fazer a tarefa, levantar, sair Terminou a 
tarefa, desligou 
o pc e saiu 

 

Formação 6 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio  

Mexer, fazer a tarefa  

9:05 Silêncio  Fazer a tarefa  

9:10 Silêncio Fazer a tarefa  

9:15 Silêncio  Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

9:20 Silêncio Fazer a tarefa  

9:25 Silêncio  Fazer a tarefa, olhar, deslocar 
objeto 

Colocou o 
capuz na 
cabeça 

9:30 Silêncio  Fazer a tarefa  

9:35 Silêncio 
Falar 
Silêncio   

Fazer a tarefa  

9:40 Silêncio  Fazer a tarefa  

9:45 Silêncio  Fazer a tarefa, espreguiçar, 
olhar, fazer a tarefa 

 

9:50 Silêncio Fazer a tarefa, bocejar, fazer a 
tarefa 

 

9:55 Silêncio 
  

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

10:00 Silêncio 
 

Fazer a tarefa, olhar, coçar, 
fazer a tarefa 
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10:05 Silêncio  Fazer a tarefa  

10:10 Silêncio 
Questionar  
Silêncio  

Fazer a tarefa  

10:15 Silêncio 
Questionar  

Fazer a tarefa  

10:20 Silêncio 
  

Fazer a tarefa, levantar, sair Terminou a 
tarefa, desligou 
o pc e saiu 

 

Formação 7 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio  
Falar 
Silêncio  

Mexer, fazer a tarefa, olhar Estava a falar 
com um colega 
de outro grupo 

9:05 Silêncio  Olhar   

9:10 Silêncio  Olhar   

9:15 Silêncio  Olhar   

9:20 Silêncio  Olhar   

9:25 Silêncio  Olhar   

9:30 Silêncio  Olhar   

9:35 Silêncio  Olhar, coçar, olhar  

9:40 Silêncio  Olhar   

9:45 Silêncio  Olhar   

9:50 Silêncio  Olhar   

9:55 Silêncio    Olhar , fazer a tarefa, 
espreguiçar, sorrir 
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10:00 Silêncio Fazer a tarefa, espirrar  

10:05 Silêncio   Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 

 

10:10 Silêncio  Olhar, sorrir, olhar  

10:15 Silêncio  Olhar   

10:20 Silêncio  Olhar   

10:25 Silêncio Olhar, mexer, olhar, mexer, 
olhar 

 

10:30 Silêncio Olhar  

10:35 Questionar  
  

Levantar,  sair Terminou a 
tarefa 

 

Formação 9 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio  

Sentar, fazer a tarefa, olhar, 
fazer a tarefa 

 

9:05 Silêncio  Olhar   

9:10 Silêncio Fazer  tarefa  

9:15 Silêncio 
Falar  
Silêncio  

Fazer  tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 

 

9:20 Silêncio   olhar, fazer a tarefa   

9:25 Silêncio  
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa, sorrir, fazer a tarefa 

 

9:30 Silêncio  
Falar 
Silêncio  
Falar 

Fazer a tarefa, olhar, bocejar, 
fazer a tarefa, coçar, fazer a 
tarefa 
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Silêncio  

9:35 Silêncio  
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 

 

9:40 Silêncio   
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:45 Silêncio Fazer a tarefa  

9:50 Silêncio   Fazer a tarefa  

9:55 Silêncio   
 

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

10:00 Silêncio 
 

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa, sorrir, fazer a tarefa, 
sorrir, fazer a tarefa 

 

10:05 Silêncio    Fazer a tarefa, espreguiçar, 
fazer a tarefa 

 

10:10 Silêncio  
  

Fazer a tarefa, bocejar, olhar, 
fazer a tarefa 

 

10:15 Silêncio 
  

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa, gesticular, olhar, mexer, 
olhar, sorrir, fazer a tarefa 

 

10:20 Silêncio  
Conversar 
Silêncio 
Falar  

Fazer a tarefa, sorrir, mexer, 
levantar,  sair 

Terminou a 
tarefa, desligou 
o computador e 
saiu 

 

Formação 10 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio  

Colocar a camera, sentar, 
colocar objeto 

A investigadora 
colocou a pen 
com o trabalho. 

9:05 Silêncio  Fazer a tarefa, deslocar 
objeto, fazer a tarefa 

Empurraram a 
mesa para a 
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frente 

9:10 Silêncio 
 

Fazer tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 

Olhou para a 
camera 

9:15 Silêncio Fazer tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 

 

9:20 Silêncio   
 

Fazer tarefa, olhar, mexer, 
fazer a tarefa 

 

9:25 Silêncio  
 

Fazer tarefa, olhar, bocejar, 
olhar, fazer a tarefa, olhar 

 

9:30 Silêncio  
 

Olhar, fazer a tarefa, olhar, 
fazer a tarefa, mexer, fazer a 
tarefa 

 

9:35 Silêncio  
 

Fazer a tarefa, mexer, coçar, 
fazer a tarefa 

 

9:40 Silêncio    
Questionar  

Fazer a tarefa  

9:45 Silêncio  Fazer a tarefa  

9:50 Silêncio  Fazer a tarefa  

9:55 Silêncio 
 

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 

 

10:00 Silêncio 
 

Fazer a tarefa, bocejar, fazer a 
tarefa 

 

10:05 Silêncio Olhar, fazer a tarefa  

10:10 Silêncio 
 

Fazer a tarefa, olhar, 
espreguiçar, olhar, fazer a 
tarefa 

 

10:15 Silêncio 
 

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa, olhar 

 

10:20 Silêncio  
Falar  

Fazer a tarefa, olhar, levantar, 
sair 

Terminou a 
tarefa, desligou 
o computador e 
saiu 

Formação 11 
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Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:07 
 

Silêncio  Entrar, sentar, navegar, olhar, 
navegar, olhar  

Olhou para a 
camera. Estava 
a navegar no 
facebook 

9:12 Silêncio  
Falar 
Silêncio  

navegar, olhar, navegar, olhar Estava a 
navegar no 
facebook 

9:17 Silêncio 
Questionar 
Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:22 Silêncio 
Questionar 
Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 

Olhou para a 
camera 

9:27 Silêncio 
Questionar 
Silêncio 
Responder 
Silêncio  
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 

 

9:32 Silêncio 
Falar 
Silêncio  
Questionar  
Silêncio 
Questionar 
Silêncio  
Questionar 
Silêncio  
Falar 
Silêncio  

Olhar, Fazer a tarefa, olhar, 
fazer a tarefa 
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9:37 Silêncio 
Falar  
Silêncio 
Responder 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:42 Silêncio 
Falar  
Silêncio 
  

Fazer a tarefa, olhar, 
espreguiçar, fazer a tarefa 

Falou com um 
colega de outro 
grupo 

9:47 Silêncio 
Questionar 
Silêncio 

Fazer a tarefa, manipular 
objeto, fazer a tarefa 

Pegou no cap 

9:52 Silêncio  
 

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa, sorrir, fazer a tarefa, 
sorrir, fazer a tarefa 

 

9:57 Silêncio 
Responder 
Silêncio 

Fazer a tarefa  

10:02 Silêncio 
Questionar 
Silêncio 
Responder 
Silêncio 
Questionar 
Silêncio   

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa, olhar, fazer a tarefa 

Olhou para a 
camera 

10:07 Silêncio 
  

Bocejar, fazer a tarefa, sorrir, 
olhar, fazer a tarefa, sorrir, 
fazer a tarefa 

 

10:12 Silêncio   Fazer a tarefa  

10:17 Silêncio 
  

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa, olhar, fazer a tarefa 

 

10:22 Silêncio 
 

Fazer a tarefa  
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10:27 Silêncio  
Falar 
Silêncio 
Perguntar   

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa, manipular objeto, fazer 
a tarefa 

 

10:30 Silêncio 
Questionar 
Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, levantar, sair Terminou a 
tarefa 

 

Formação 12 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

   

9:05 Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio   
Falar 
Silêncio  

Entrar, sentar, olhar, fazer a 
tarefa 

 

9:10 Silêncio 
 

Fazer a tarefa, bocejar, fazer a 
tarefa 

 

9:15 Silêncio 
Falar 
Silêncio   

Fazer a tarefa, sorrir, olhar, 
fazer a tarefa 

Olhou para a 
camara  

9:20 Silêncio  
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:25 Silêncio  
Falar  
Silêncio 
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa, olhar, fazer a tarefa 

 

9:30 Silêncio  
Falar 

Fazer a tarefa  
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Silêncio  

9:35 Silêncio  
Conversar 
Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, olhar, 
espreguiçar, fazer a tarefa, 
bocejar, fazer a tarefa, olhar, 
sorrir, bocejar, fazer a tarefa 

 

9:40 Silêncio   
Falar 
Silêncio  

Olhar, fazer a tarefa, olhar, 
fazer a tarefa 

 

9:45 Silêncio  
Responder 
Silêncio  
 

Fazer a tarefa, bocejar, sorrir, 
fazer tarefa, bocejar, fazer a 
tarefa, olhar, fazer a tarefa, 
olhar, fazer a tarefa, sorrir, 
fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

9:50 Silêncio   fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa, espreguiçar, fazer a 
tarefa 

 

9:55 Silêncio 
Responder 
Silêncio 
Responder  
Silêncio  

Olhar, fazer a tarefa, sorrir, 
fazer a tarefa 

 

10:00 Silêncio 
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

10:05 Silêncio   
Falar 
Silêncio 
  

Fazer a tarefa, olhar, 
espreguiçar, fazer a tarefa, 
sorrir, fazer a tarefa, sorrir, 
fazer a tarefa 

 

10:10 Silêncio  
Questionar  
Silêncio  

Fazer a tarefa, coçar, fazer a 
tarefa, bocejar, fazer a tarefa, 
olhar, fazer a tarefa 

 

10:15 Silêncio 
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  
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10:20 Silêncio 
Questionar 
Silêncio 
Questionar 
Silêncio  
Questionar 
Silêncio 

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa, olhar, fazer a tarefa 

 

10:25 Silêncio 
Responder 
Silêncio 
Responder  
Silêncio  
Falar 
Silêncio  

Olhar, sorrir, fazer a tarefa  

10:30 Silêncio Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa, olhar, fazer a tarefa 

 

10:35 Silêncio Fazer a tarefa  

10:40 Silêncio 
 

Fazer a tarefa, bocejar, olhar, 
fazer a tarefa, olhar, sorrir, 
olhar 

 

10:45 Silêncio Olhar, sorrir, olhar, sorrir, 
levantar, sair 

 

 

Formação 13 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio   
Perguntar  
Silêncio 
Responder  

Entrar, olhar, sentar, bocejar, 
manipulação de objeto, olhar, 
deslocar objeto, olhar, fazer a 
tarefar 

Olhou para a 
camara 

9:05 Silêncio  Fazer a tarefa, olhar,bocejar,   
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  fazer a tarefa 

9:10 Silêncio 
  

Fazer a tarefa, bocejar, olhar, 
mexer, olhar 

 

9:15 Silêncio 
  

olhar  

9:20 Silêncio  
  

Fazer a tarefa, mexer, fazer a 
tarefa, olhar, fazer a tarefa, 
olhar, bocejar, mexer, fazer a 
tarefa, sorrir, olhar  

 

9:25 Silêncio  
Conversar 
Silêncio  

Olhar, fazer a tarefa, bocejar, 
olhar, fazer a tarefa, olhar, 
manipular objeto 

 

9:30 Silêncio  
Conversar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, olhar, mexer, 
fazer a tarefa, coçar, olhar, 
manipular objeto, olhar  

 

9:35 Silêncio 
Responder 
Silêncio  

Olhar, coçar, bocejar, olhar, 
levantar, sair 

Saiu para ir 
buscar os 
documentos 

9:40 Silêncio   Entrar, olhar, sentar, olhar   

9:45 Silêncio 
Questionar 
Silêncio   

Olhar, fazer a tarefa, sorrir, 
fazer a tarefa, sorrir, olhar, 
sorrir, olhar, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

9:50 Silêncio   
Falar 
Silêncio  

fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa, levantar, olhar 

Levantou-se 
para ver no 
ecran do outro 
computador as 
etapas 

9:55 Silêncio  Olhar, sorrir, olhar  

10:00 Silêncio  
Questionar 
Silêncio  

Olhar, sorrir, olhar, sentar, 
deslocar objeto  

Sentou-se na 
cadeira e 
começou a 
mexer numa 
caneta 

10:05 Silêncio   Olhar  
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10:10 Silêncio   Olhar, escrever, olhar, mexer  

10:16 Silêncio  
Conversar 
Silêncio  

Olhar, bocejar, fazer a tarefa, 
olhar, levantar, sair 

Olhou para a 
camara. 
Terminou a 
tarefa 
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Formação 1 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Falar 
Silêncio 

olhar, mexer, gesticula, coçar, 
olhar, mexer, olhar, escrever, 
olhar, mexer, olhar, bocejar, 
olhar, coçar, olhar 

Olha muito para 
a investigadora, 
apresentação e 
os colegas 

9:05 
 
 
 

Silêncio 
Questionar 
 

Olhar, mexer, coçar, olhar, 
sorrir, olhar, bocejar, olhar, 
mexer , coçar, bocejar, olhar 

Olha muito para 
apresentação, 
investigadora e 
colegas 
 

9:10 Silêncio 
Gargalhada  
Responder 
Silêncio 

Olhar, mexer, sorrir, olhar, 
sorrir, olhar, mexer, olhar, 
acenar, olhar 

Olha muito para 
os colegas e 
para a 
apresentação 

9:15 Silêncio 
Questionar 
Falar 
Silêncio 
Tossir 
Informar 
Silêncio 

Olhar, mexer, olhar, sorrir, 
olhar, mexer, olhar, apontar, 
olhar, mexer, olhar, apontar, 
olhar, mexer, olhar, apontar, 
olhar, coçar, olhar, coçar, 
olhar, sorrir, olhar, sorrir, 
mexer, olhar, bocejar, olhar, 
mexer 

Olha muito para 
apresentação e 
ajuda a 
descobrir os 
logos das 
ferramentas on-
line e ajuda o 
colega 

9:20 Silêncio 
Comentar 
Silêncio 

Sorrir, olhar, olhar, apontar, 
olhar, sorrir, olhar, coçar, 
olhar, coçar, olhar 

Olha para os 
colega e 
apresentação 

9:25 Silêncio 
 

Sorrir, olhar, mexer, olhar, 
sorrir, olhar, sorrir, mexer, 
olhar, mexer, olhar, coçar, 
olhar 
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9:30 Silêncio 
Responder 
Silêncio 
Conversar 
Silêncio 
Concordar 
Silêncio 

Olhar, acenar, olhar, sorrir, 
mexer, olhar, gesticular, olhar, 
acenar, olhar, coçar, olhar, 
bocejar, olhar 

 

9:35 Silêncio 
Comentar 
silêncio 

olhar, coçar, olhar, sorrir, 
acenar, olhar, mexer, olhar, 
coçar, olhar, sorrir, olhar  

 

9:40 Silêncio Olhar, mexer, olhar , mexer, 
olhar, bocejar, olhar, coçar, 
mexer, olhar 

 

9:44 Silêncio 
 

Olhar, sorrir, olhar  

 

Formação 3 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio  

Olhar, sorrir, fazer a tarefa  

9:05 
 

Silêncio 
Falar 
Silêncio  

fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

9:10 Silêncio 
Falar 
Silêncio  

fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

9:15 Silêncio 
Falar 
Silêncio  

fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

9:20 Silêncio 
Falar 
Silêncio  
Questionar 

fazer a tarefa, sorrir, mexer,  
sorrir 
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Silêncio  

9:25 Silêncio Fazer a tarefa  

9:30 Silêncio 
  

fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

9:35 Silêncio 
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:40 Silêncio Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 

 

9:45 Silêncio Olhar, sorrir, fazer a tarefa  

9:50 Silêncio Fazer a tarefa  

9:55 Silêncio 
  

fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

10:00 Silêncio 
Questionar  
Silêncio  

fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

10:05 Silêncio  Fazer a tarefa  

10:10 Silêncio 
 Falar  
Silêncio  

Fazer a tarefa, levantar, sair Terminou a 
tarefa e 
encerrando o pc 
levantou-se e 
saiu 

 

Formação 4 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio 
Falar 
Silêncio  

Sorrir, mexer, sorrir, olhar, 
coçar, fazer a tarefa, bocejar, 
fazer a tarefa 

Falou com um 
colega de outro 
grupo 

9:05 Silêncio Olhar, sorrir, fazer a tarefa, 
olhar, fazer a tarefa 

 

9:10 Silêncio Fazer a tarefa Falou com um 
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Falar  colega de outro 
grupo 

9:15 Silêncio  Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

9:20 Silêncio 
Questionar  
Silêncio 
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

9:25 Silêncio  Fazer a tarefa  

9:30 Silêncio  
Falar  

Fazer a tarefa Falou com um 
colega de outro 
grupo 

9:35 Silêncio  Fazer a tarefa  

9:40 Silêncio  Fazer a tarefa, sorrir, olhar, 
fazer a tarefa 

 

9:45 Silêncio  
Questionar 
Silêncio  

Olhar, fazer a tarefa, olhar, 
fazer a tarefa 

 

9:50 Silêncio Fazer a tarefa  

9:55 Silêncio  
Falar 
silêncio 

Fazer a tarefa, coçar, sorrir, 
fazer a tarefa 

Falou com um 
colega de outro 
grupo 

10:00 Silêncio 
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, sorrir, olhar,  
fazer a tarefa, coçar, fazer a 
tarefa 

 

10:05 Silêncio Fazer a tarefa, bocejar, coçar, 
fazer a tarefa 

 

10:10 Silêncio 
Falar  

Fazer a tarefa, olhar, sorrir, 
fazer a tarefa 

 

10:15 Silêncio  Fazer a tarefa, coçar, olhar, 
sorrir, fazer a tarefa 
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10:20 Silêncio 
Falar  
Silêncio  

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 

Falou com um 
colega de outro 
grupo 

10:25 Silêncio 
 Falar  

Fazer a tarefa, olhar, apontar, 
fazer a tarefa 

 

10:30 Silêncio 
 

Fazer a tarefa, levantar, sair Terminou a 
tarefa, desligou 
o pc e saiu 

 

Formação 5 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio  

Fazer a tarefa, acenar, fazer a 
tarefa 

Acenou para a 
camera  

9:05 Silêncio 
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:10 Silêncio 
Falar 
Silêncio 
Questionar 
silêncio 

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 

 

9:15 Silêncio  Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa, olhar, fazer a tarefa 

 

9:20 Silêncio Fazer a tarefa  

9:25 Silêncio Fazer a tarefa  

9:30 Silêncio 
Falar 
Silêncio   

Fazer a tarefa Falou com um 
colega de outro 
grupo 

9:35 Silêncio  Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

9:40 Silêncio  Fazer a tarefa  
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9:45 Silêncio 
 Falar  

Fazer a tarefa  

9:50 Silêncio 
Falar  

Fazer a tarefa  

9:55 Silêncio 
  

Fazer a tarefa  

10:00 Silêncio Fazer a tarefa, bocejar, olhar, 
fazer a tarefa 

 

10:05 Silêncio Fazer a tarefa Teve de se 
trocar de pc, 
pois o que eles 
estavam a 
utilizar, 
desligava-se 
sozinho fazendo 
com que 
perdessem todo 
o trabalho já 
concluído. 

10:10 Silêncio  Fazer a tarefa  

10:15 Silêncio  Fazer a tarefa  

10:20 Silêncio 
Falar  
Silêncio  

Fazer a tarefa, levantar, sair Terminou a 
tarefa, desligou 
o pc e saiu 

 

Formação 6 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio  

Mexer, fazer a tarefa, olhar, 
coçar, fazer a tarefa, olhar, 
mexer, bocejar, fazer a tarefa 

 

9:05 Silêncio  Fazer a tarefa  
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9:10 Silêncio 
Falar 
silêncio 

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa, olhar, fazer a tarefa 

Falou com um 
elemento de 
outro grupo 

9:15 Silêncio  Fazer a tarefa, coçar, sorrir, 
fazer a tarefa 

 

9:20 Silêncio Fazer a tarefa  

9:25 Silêncio  Olhar, mexer, fazer a tarefa  

9:30 Silêncio  Fazer a tarefa  

9:35 Silêncio 
  

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 

 

9:40 Silêncio  Fazer a tarefa  

9:45 Silêncio  Fazer a tarefa  

9:50 Silêncio Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 

 

9:55 Silêncio 
  

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

10:00 Silêncio 
 

Fazer a tarefa, coçar, fazer a 
tarefa 

 

10:05 Silêncio  Fazer a tarefa  

10:10 Silêncio 
Questionar  
Silêncio  

Fazer a tarefa  

10:15 Silêncio 
Questionar  

Fazer a tarefa, olhar Olhou para o 
relógio 

10:20 Silêncio 
  

Fazer a tarefa, bocejar,  
levantar, sair 

Terminou a 
tarefa, desligou 
o pc e saiu 

 

Formação 7 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 
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9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio   

Mexer, fazer a tarefa, olhar, 
bocejar, olhar 

 

9:05 Silêncio  Olhar , sorrir, olhar  

9:10 Silêncio  Olhar   

9:15 Silêncio  
Falar 
Silêncio  

Olhar , sorrir  

9:20 Silêncio  Olhar   

9:25 Silêncio  Olhar , bocejar, olhar  

9:30 Silêncio  Olhar   

9:35 Silêncio  Olhar  

9:40 Silêncio  Olhar , sorrir  

9:45 Silêncio  Olhar , sorrir, olhar, sorrir, 
mexer, olhar, sorrir, olhar, 
espreguiçar 

 

9:50 Silêncio  Olhar   

9:55 Silêncio    Fazer a tarefa  

10:00 Silêncio Fazer a tarefa  

10:05 Silêncio   Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 

 

10:10 Silêncio  Olhar  

10:15 Silêncio  Olhar, coçar  

10:20 Silêncio  
Falar  

Olhar , sorrir, olhar  

10:25 Silêncio Olhar, mexer, olhar  

10:30 Silêncio Olhar, bocejar, olhar  

10:35 Silêncio  Levantar,  sair Terminou a 
tarefa 
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Formação 9 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio  

Sentar, fazer a tarefa, sorrir, 
olhar, fazer a tarefa 

 

9:05 Silêncio  Olhar   

9:10 Silêncio Fazer  tarefa  

9:15 Silêncio 
Falar  
Silêncio  

Fazer  tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 

 

9:20 Silêncio   olhar, fazer a tarefa   

9:25 Silêncio  
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa, sorrir, fazer a tarefa 

 

9:30 Silêncio  
Falar 
Silêncio  
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:35 Silêncio  
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, bocejar, olhar, 
fazer a tarefa 

 

9:40 Silêncio    Fazer a tarefa  

9:45 Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:50 Silêncio   Fazer a tarefa  

9:55 Silêncio   
 

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

10:00 Silêncio 
 

Fazer a tarefa, gesticular, 
fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa, sorrir, fazer a tarefa, 
sorrir, fazer a tarefa 

 



Grelha de Observação das Formações                                                                    Utente: Euclides  
 

141 

 

10:05 Silêncio    Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa, sorrir, fazer a tarefa, 
bocejar, fazer a tarefa 

 

10:10 Silêncio  
  

Fazer a tarefa, mexer, fazer a 
tarefa, mexer, fazer a tarefa, 
bocejar, fazer a tarefa 

 

10:15 Silêncio 
  

Fazer a tarefa, coçar, fazer a 
tarefa, coçar, fazer a tarefa, 
sorrir, fazer a tarefa, 
gesticular, sorrir, fazer a tarefa 

 

10:20 Silêncio  
Conversar 
Silêncio 
Falar  
Silêncio  

Fazer a tarefa, espreguiçar, 
sorrir, mexer, levantar,  sair 

Terminou a 
tarefa, desligou 
o computador e 
saiu 

 

Formação 10 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio  

Olhar, colocar objeto A investigadora 
colocou a pen 
com o trabalho. 

9:05 Silêncio  
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, deslocar 
objeto, fazer a tarefa 

Empurraram a 
mesa para a 
frente 

9:10 Silêncio 
Questionar 
Silêncio 
Questionar 
silêncio 

Fazer tarefa  

9:15 Silêncio Fazer tarefa  

9:20 Silêncio   Fazer tarefa  

9:25 Silêncio  
Responder  
Silêncio  

Fazer tarefa  
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9:30 Silêncio  
 

fazer a tarefa  

9:35 Silêncio  
 

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa, olhar, coçar, fazer a 
tarefa, bocejar, fazer a tarefa 

 

9:40 Silêncio    
 

Fazer a tarefa, bocejar, coçar, 
fazer a tarefa, coçar, olhar, 
bocejar, fazer a tarefa 

 

9:45 Silêncio  Fazer a tarefa, bocejar, sorrir, 
fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa, coçar, fazer a tarefa 

 

9:50 Silêncio  Fazer a tarefa  

9:55 Silêncio Fazer a tarefa  

10:00 Silêncio 
 

Fazer a tarefa, mexer, bocejar, 
fazer a tarefa, bocejar, fazer a 
tarefa 

 

10:05 Silêncio Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa, coçar, fazer a tarefa 

 

10:10 Silêncio 
 

Fazer a tarefa, olhar, coçar, 
fazer a tarefa 

 

10:15 Silêncio 
 

Fazer a tarefa, espreguiçar, 
fazer a tarefa 

 

10:20 Silêncio  
Falar  

olhar, levantar, sair Terminou a 
tarefa, desligou 
o computador e 
saiu 

 

 

 

Formação 11 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 
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9:07 
 

Silêncio  
Falar  
Silêncio 
Falar 
Silêncio  

Entrar, sentar, mexer navegar Estava a 
navegar no 
facebook 

9:12 Silêncio  
Falar 
Silêncio  

olhar, navegar Estava a 
navegar no 
facebook 

9:17 Silêncio 
Falar 
Silêncio 
  

Fazer a tarefa, bocejar Falou com um 
colega de outro 
grupo 

9:22 Silêncio 
Falar 
Silêncio 

Fazer a tarefa, coçar, bocejar, 
fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 

Falou com um 
colega de outro 
grupo 

9:27 Silêncio 
Falar 
Silêncio 

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa, olhar, fazer a tarefa 

Falou com um 
colega de outro 
grupo 

9:32 Silêncio 
Falar 
Silêncio  
Questionar  
Silêncio 
Questionar 
Silêncio   
Falar 
Silêncio  

Olhar, Fazer a tarefa, olhar, 
fazer a tarefa 

 

9:37 Silêncio 
Falar  
Silêncio 
Questionar 
Silêncio  
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:42 Silêncio 
Falar  

Fazer a tarefa, espreguiçar, 
fazer a tarefa 

Falou com dois 
colegas de 
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Silêncio 
Falar  
Silêncio 
Falar  
Silêncio 

outros grupos 

9:47 Silêncio 
 

Fazer a tarefa, coçar,fazer a 
tarefa 

 

9:52 Silêncio  
 

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa, olhar, fazer a tarefa, 
olhar, fazer a tarefa, sorrir, 
fazer a tarefa 

 

9:57 Silêncio 
 

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa, coçar, fazer a tarefa 

 

10:02 Silêncio 
Falar 
Silêncio 
Responder 
Silêncio 
Questionar 
Silêncio   

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 
 

Falou com um 
colega de turma 

10:07 Silêncio 
  

Espreguiçar, fazer a tarefa, 
sorrir, fazer a tarefa, olhar, 
fazer a tarefa, espreguiçar, 
bocejar, fazer a tarefa, sorrir, 
fazer a tarefa 

 

10:12 Silêncio   Fazer a tarefa  

10:17 Silêncio 
  

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa, olhar, fazer a tarefa, 
olhar, fazer a tarefa 

 

10:22 Silêncio 
 

Fazer a tarefa  

10:27 Silêncio  
Falar 
Silêncio 
Falar 

Fazer a tarefa, espreguiçar, 
fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 
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Silêncio  

10:30 Silêncio 
  

Fazer a tarefa, levantar, sair Terminou a 
tarefa 

 

Formação 12 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio   
Conversar 
Silêncio  

Entrar, sentar, olhar, sair  

9:05 Silêncio 
Falar 
Silêncio  

Entrar, olhar, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

9:10 Silêncio Fazer a tarefa  

9:15 Silêncio 
Falar 
Silêncio   
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 

Falou com um 
colega de outro 
grupo 

9:20 Silêncio  
Falar 
Silêncio  
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 

Falou com um 
colega de outro 
grupo 

9:25 Silêncio  
Falar  
Silêncio  

Fazer a tarefa, olhar, coçar, 
fazer a tarefa 

 

9:30 Silêncio  
  

Fazer a tarefa, coçar, fazer a 
tarefa, olhar, fazer a tarefa 

Olhou para a 
camara 

9:35 Silêncio  
Falar 

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa, sorrir, fazer a tarefa 
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Silêncio 
Falar  
Silêncio  

9:40 Silêncio   
Falar 
Silêncio  

Olhar, fazer a tarefa, olhar, 
fazer a tarefa 

 

9:45 Silêncio  
 

Fazer a tarefa, mexer, olhar, 
mexer, fazer a tarefa, sorrir, 
fazer a tarefa, mexer, fazer a 
tarefa, sorrir, fazer a tarefa, 
mexer, fazer a tarefa 

 

9:50 Silêncio   
Falar 
Silêncio  

Olhar, bocejar, fazer a tarefa, 
mexer, fazer a tarefa, sorrir, 
fazer a tarefa 

 

9:55 Silêncio 
Falar 
Silêncio  

Olhar, fazer a tarefa, bocejar, 
fazer a tarefa, bocejar, fazer a 
tarefa, sorrir, fazer a tarefa 

Falou com um 
colega de outro 
grupo 

10:00 Silêncio 
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, coçar, fazer a 
tarefa 

 

10:05 Silêncio   
Falar 
Silêncio 
  

Fazer a tarefa, bocejar, fazer a 
tarefa, coçar, fazer a tarefa, 
sorrir, fazer a tarefa, bocejar, 
fazer a tarefa 

 

10:10 Silêncio  
Questionar  
Silêncio  

Fazer a tarefa, mexer,  fazer a 
tarefa, bocejar, fazer a tarefa, 
mexer, coçar, fazer a tarefa 

 

10:15 Silêncio 
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, bocejar, fazer a 
tarefa, bocejar, fazer a tarefa 

 

10:20 Silêncio 
 

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa, olhar, espreguiçar, 
mexer, fazer a tarefa, coçar, 
fazer a tarefa 
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10:25 Silêncio  
Falar 
Silêncio  

Olhar, brincar, sorrir, fazer a 
tarefa, olhar, fazer a tarefa, 
bocejar, fazer a tarefa 

 

10:30 Silêncio Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa, brincar, fazer a tarefa 

 

10:35 Silêncio Fazer a tarefa  

10:40 Silêncio 
 

Fazer a tarefa, olhar, sorrir, 
olhar 

 

10:45 Silêncio Fazer a tarefa, olhar, 
gesticular, levantar, sair 

 

Formação 13 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

   

9:05 Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio   
Falar 
Silêncio 

Entrar, sentar, bocejar, mexer, 
olhar, fazer a tarefar 

 

9:10 Silêncio 
  

Fazer a tarefa, olhar  

9:15 Silêncio 
  

olhar  

9:20 Silêncio  
Falar 
Silencio  

Fazer a tarefa, olhar   

9:25 Silêncio  
Falar 
Silêncio  

Olhar, fazer a tarefa, olhar, 
fazer a tarefa, coçar, fazer a 
tarefa 

 

9:30 Silêncio  
Conversar 

Bocejar, fazer a tarefa, olhar, 
coçar, fazer a tarefa, coçar, 
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Silêncio  bocejar, olhar  

9:35 Silêncio 
Falar 
Silêncio 
Falar 
Silêncio   

Olhar, sorrir, olhar, fazer a 
tarefa, olhar 

 

9:40 Silêncio   
Falar 
Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

olhar, sorrir, mexer, olhar, 
coçar, olhar  

 

9:45 Silêncio 
Falar 
Silêncio   

Olhar, fazer a tarefa, sorrir  

9:50 Silêncio   
Falar 
Silêncio  

Olhar, sorrir, olhar, sorrir, 
olhar, sorrir, fazer a tarefa, 
coçar, olhar, sorrir, coçar, 
bocejar, olhar 

 

9:55 Silêncio  
Falar 
Silêncio  

Olhar, sorrir, olhar, sorrir, fazer 
a tarefa, levantar, olhar 

Levantou-se 
para ver no 
ecran do outro 
computador as 
etapas 

10:00 Silêncio   Olhar, sorrir, olhar  

10:05 Silêncio   
Questionar 
Silêncio  

Olhar  

10:10 Silêncio   Olhar  

10:16 Silêncio  
Questionar  
Silêncio  

Olhar, levantar, sair Olhou para a 
camara. 
Terminou a 
tarefa 
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Formação 1 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Comentar 
Silêncio 
 

olhar, mexer , olhar, mexer, 
acenar, olhar, acenar, mexer, 
olhar  

Olha muito para 
os colegas e 
para a 
apresentação e 
explora o pc 

9:05 
 
 
 

Silêncio 
Comentar 
Silêncio 
Comentar 
Silêncio  

Olhar, mexer, olhar, mexer, 
olhar, sorrir, mexer, olhar, 
olhar,  

Olha muito para 
os colegas e 
para a 
apresentação e 
explora o pc 

9:10 Silêncio 
Comentar 
silêncio 

Olhar, sorrir, olhar, sorrir, 
acenar, olhar, mexer, olhar 

Olha muito para 
os colegas e 
para a 
apresentação e 
explora o pc 

9:15 Silêncio 
Informar 
Silêncio 
 

Olhar, mexer, olhar, mexer, 
olhar, apontar, mexer, olhar 

Olha muito para 
os colegas e 
para a 
apresentação e 
explora o pc 

9:20 Silêncio 
Comentar 
Silêncio  

olhar, mexer, olhar, mexer, 
olhar 

Olha muito para 
os colegas e 
para a 
apresentação e 
explora o pc 

9:25 Silêncio 
Comentar 
Silêncio  
 

olhar, mexer, olhar ,mexer, 
olhar,  coçar, mexer, olhar, 
mexer, olhar 

Olha muito para 
os colegas e 
para a 
apresentação e 
explora o pc 
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9:30 Silêncio 
Conversar 
Silêncio 
Responder   
Comentar  
Comentar 
Silêncio  

Olhar, mexer, gesticular, olhar, 
mexer, olhar, mexer, olhar, 
mexer, olhar 

Olha muito para 
os colegas e 
para a 
apresentação e 
explora o pc 

9:35 Silêncio 
 

olhar, mexer, olhar  

9:40 Silêncio 
 

Olhar, mexer,, olhar,  
, mexer, olhar 

 

9:44 Silêncio 
 

Olhar ,coçar ,olhar  

 

Formação 2 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio 
Comentar 
Silêncio  

Quieto, olhar, mexer, olhar.  

9:05 
 

Silêncio Olhar, mexer, olhar  

9:10 Silêncio 
Falar 
Silêncio 

Mexer, olhar   

9:15 Silêncio 
Falar  
Silêncio  

Olhar, mexer, olhar Falava com o 
colega do grupo 

9:20 Silêncio 
Conversar 
Silêncio 
Falar  

Mexer, olhar, mexer, olhar,  Falava com o 
colega do grupo 
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9:25 Silêncio 
Falar 
Silêncio 
Falar 
Silêncio  

Olhar, mexer, olhar  

9:30 Silêncio  Olhar  

9:35 Silêncio 
Falar 
Silêncio 
Falar 
Silêncio 
Falar  

Olhar, mexer, olhar, mexer, 
olhar, mexer, fazer a tarefa 
olhar, mexer, fazer a tarefa 

Iniciou a tarefa 
para ser feita 
em pares 

9:40 Silêncio 
Falar 

Fazer a tarefa  

9:45 Silêncio 
Dúvida 
Silêncio 
Dúvida 
Silêncio 
Dúvida 

Olhar, mexer, fazer a tarefa  

9:50 Silêncio 
Dúvida 
Silêncio 
Falar 

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa, sorrir, fazer a tarefa 
sorrir, fazer a tarefa 

 

9:55 Silêncio 
Falar 

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

10:00 Silêncio 
Falar 

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

10:05 Falar 
  

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

10:10 Falar Fazer a tarefa, sorrir, fezes a 
tarefa, sorrir, fazer a tarefa 
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10:15 Falar 
 

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa, sorrir 

 

10:20 Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa, sorrir, fazer a tarefa, 
levantar  

Terminou a 
tarefa e 
encerrando o pc 
levantou-se e 
saiu 

 

Formação 3 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio 
Falar 
Silêncio   

Olhar, mexer, acenar, trocar, 
fazer a tarefa 

Trocou de lugar 
com o colega 

9:05 
 

Silêncio 
Falar 

fazer a tarefa  

9:10 Silêncio 
Falar 

fazer a tarefa  

9:15 Silêncio 
Falar 

fazer a tarefa  

9:20 Silêncio 
Falar  
Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:25 Silêncio Fazer a tarefa  

9:30 Silêncio 
Falar  

Fazer a tarefa  

9:35 Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:40 Silêncio Fazer a tarefa  
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9:45 Silêncio 
Falar  

Fazer a tarefa  

9:50 Silêncio Fazer a tarefa  

9:55 Silêncio Fazer a tarefa  

10:00 Silêncio Fazer a tarefa  

10:05 Silêncio 
Falar  
Silêncio  

Fazer a tarefa  

10:10 Silêncio 
  

Fazer a tarefa, coçar, fazer a 
tarefa 

 

10:15 Silêncio 
Falar 

Fazer a tarefa, mexer, olhar, 
fazer a tarefa, levantar e sair 

Terminou a 
tarefa e 
encerrando o pc 
levantou-se e 
saiu 

Formação 4 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:35 Silêncio  
Falar 
 

Sorrir, olhar, coçar, bocejar, 
fazer a tarefa 

O Cristiano 
chegou tarde, 
porque foi a 
uma entrevista 
de emprego. 
Vinha um pouco 
triste porque foi 
recusado o 
emprego porque 
não sabe mexer 
com 
computadores 

9:40 Silêncio  Fazer a tarefa  



Grelha de Observação das Formações                                                                    Utente: Carlos  
 

154 

 

9:45 Silêncio 
Falar 
Silêncio  
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:50 Silêncio 
Questionar  
silêncio 

Fazer a tarefa, levantar, sair Foi chamado à 
sala do diretor 
para dar o 
feedback da 
entrevista 

9:55 - -  

10:00 Silêncio 
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

10:05 Silêncio Fazer a tarefa  

10:10 Silêncio Fazer a tarefa  

10:15 Silêncio  Fazer a tarefa  

10:20 Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

10:25 Silêncio 
  

Fazer a tarefa  

10:30 Silêncio 
Questionar 
Silêncio  
  

Fazer a tarefa, levantar, sair Terminou a 
tarefa, desligou 
o pc e saiu 
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Formação 1 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Falar 
Silêncio 
 

olhar, mexer, sorri, mexer, 
olhar, brincar, mexer, olhar 

Ajeita a roupa, 
mas está 
sempre a olhar 
e a mexer no 
pc. Interage 
com o colega 

9:05 
 
 
 

Silêncio 
  

Olhar, sorrir, caretas, olhar, 
olhar, mexer  

Olhava para os 
colegas, coça o 
chapéu e sorria. 
Continua a 
explorar o pc 

9:10 Silêncio 
Falar  

mexer, olhar, sorrir, olhar Questiona a 
investigadora, 
continua a 
explorar o pc. 
Alterna o olhar 
entre a 
investigadora, 
pc e a 
investigação. 

9:15 Silêncio 
Falar 
Silêncio 
Falar 
Silêncio 

Olhar, mexer, olhar, olhar, 
mexer, olhar, mexer, olhar, 
mexer, gesticular, mexer, 
apontar, mexer, olhar 

Emite um som 
de surpresa. 
Questiona a 
investigadora 
sobre algumas 
ferramentas 
disponíveis na 
Internet. 

9:20 Falar 
Silêncio 
Falar 
Silêncio 
Falar 
Silêncio 

Sorrir, mexer, olhar, olhar, 
brincar, coçar, sorrir, olhar, 
mexer, olhar, sorrir, olhar, 
mexer 

Pede para 
desligar o pc, 
porque está a 
fazer muito 
barulho. 
Olha para a 
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Responder 
Silêncio 
Questionar 
 

apresentação. 
Interage com a 
investigadora e 
questiona sobre 
as dúvidas. 

9:25 Silêncio 
Falar  
Comentar 
Silêncio 
Questionar 

Imóvel, olhar, mexer, olhar, 
sorrir, mexer, olhar 

Olhava para os 
colegas para a 
apresentação e 
interagiu com 
eles e com a 
investigadora. 

9:30 Silêncio 
Comentar 
Silêncio 
Questionar 
Silêncio 
 

Olhar, sorrir, imóvel, olhar, 
olhar, sorrir, mexer, olhar, 
mexer, olhar 

Interage e 
questiona 

9:35 Silêncio 
Falar 
Silêncio 

Olhar, sorrir, olhar, mexer, 
olhar, imóvel, mexer, olhar 

Olha muito para 
a investigadora 
e para a 
apresentação 

9:40 Silêncio Olhar, imóvel, olhar, imóvel, 
olhar 

Continua a olhar 
para a 
investigadora 

9:44 Silêncio 
 

Olhar, imóvel, olhar, sorrir, 
olhar 

Continua a olhar 
para a 
investigadora e 
para a 
apresentação 
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Formação 2 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio 
Comentar 
Silêncio  

Quieto, olhar, mexer, olhar.  

9:05 
 
 
 

Silêncio 
Falar 
Silêncio 

Olhar, mexer, olhar  

9:10 Silêncio 
Falar 
Silêncio 

Mexer, olhar, imóvel   

9:15 Silêncio 
Falar  
Silêncio  

Olhar, mexer, olhar  

9:20 Silêncio Mexer, olhar, mexer, olhar, 
mexer, olhar, mexer , olhar 

 

9:25 Silêncio 
 

Olhar, mexer, olhar, mexer, 
olhar, mexer, olhar 

 

9:30 silêncio Olhar, mexer, olhar, mexer, 
olhar, mexer,  

 

9:35 Silêncio 
Falar 
silêncio 

Olhar, mexer, olhar, mexer, 
olhar, mexer, olhar, mexer,  
fazer a tarefa 

Iniciou a tarefa 
para ser feita 
em pares 

9:40 Silêncio 
Falar 
Silêncio 
Falar 

Fazer a tarefa, mexer, fazer a 
tarefa 

 

9:45 Silêncio 
Dúvida 
Silêncio 
Dúvida 

Olhar, mexer, fazer a tarefa  
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Silêncio 
Dúvida 

9:50 Silêncio 
Dúvida 
Silêncio 
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:55 Silêncio 
Dúvida 

Fazer a tarefa  

10:00 Silêncio 
Dúvida 
Silêncio 
Falar 
Silêncio 
Dúvida 
silêncio 

Fazer a tarefa, mexer, fazer a 
tarefa 

 

10:05 Silêncio 
Falar 
Silêncio 
Dúvida  

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

10:10 Silêncio 
Falar 

Fazer a tarefa  

10:15 Silêncio 
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

10:20 Silêncio 
Dúvida 
Silêncio  

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

 

Formação 3 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 
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9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio 
Perguntar 
Silêncio  
Falar 
Silêncio  

Quieto, olhar, mexer, fazer a 
tarefa 

 

9:05 
 

Silêncio fazer a tarefa  

9:10 Silêncio 
Falar 
Silêncio 
Questionar 
silêncio 

Fazer a tarefa  

9:15 Silêncio Fazer a tarefa  

9:20 Silêncio Fazer a tarefa  

9:25 Silêncio 
Questionar 
silêncio 

Fazer a tarefa  

9:30 Silêncio 
Questionar 
Silêncio 
Questionar 
Silêncio  
Falar  

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

Falou com o 
colega de outro 
grupo, porque 
estava sozinho 

9:35 Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:40 Silêncio 
Questionar  
silêncio 

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 

 

9:45 Silêncio 
Dúvida 
Silêncio 

Olhar, mexer, fazer a tarefa  
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Dúvida 
Silêncio 
Dúvida 

9:50 Silêncio 
 

Fazer a tarefa, coçar, fazer a 
tarefa 

 

9:55 Silêncio Fazer a tarefa  

10:00 Silêncio 
Questionar  
Silêncio  

Fazer a tarefa  

10:05 Silêncio  
Questionar 
Silêncio 
Falar  
Silêncio  

Fazer a tarefa Falou com outro 
colega de outro 
grupo 

10:10 Silêncio 
Questionar 
Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

10:15 Silêncio 
Questionar  
Silêncio  

Fazer a tarefa  

10:20 Silêncio 
Questionar  
Silêncio  

Fazer a tarefa, levantar, sair Terminou a 
tarefa e 
encerrando o pc 
levantou-se e 
saiu 

 

Formação 4 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio 
Falar 

Sorrir, mexer, fazer a tarefa, 
olhar, fazer a tarefa 

 



Grelha de Observação das Formações                                                                 Utente: Francisco  
 

161 

 

Silêncio  

9:05 Silêncio Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa 

 

9:10 Silêncio 
Falar  
Silêncio 
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, coçar, fazer a 
tarefa 

Falou com um 
elemento de 
outro grupo 

9:15 Silêncio 
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, bocejar, sorrir, 
fazer a tarefa 

 

9:20 Silêncio 
Questionar  

Fazer a tarefa, sorrir, coçar, 
fazer a tarefa 

 

9:25 Silêncio 
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, olhar, sorrir, 
fazer a tarefa 

Falou com um 
elemento de 
outro grupo 

9:30 Silêncio 
Falar 
Silêncio  
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa Falou com um 
elemento de 
outro grupo 

9:35 Silêncio 
Questionar  
Silêncio  
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:40 Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:45 Silêncio 
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 
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9:50 Silêncio 
Falar 
Silêncio 
Questionar  
 

Fazer a tarefa  

9:55 Silêncio 
Falar  
Silêncio  

Fazer a tarefa  

10:00 Silêncio 
Questionar 
Silêncio 

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

10:05 Silêncio 
Falar  
Silêncio  

Fazer a tarefa  

10:10 Silêncio 
Falar  
Silêncio  

Fazer a tarefa  

10:15 Silêncio 
Falar  
Silêncio  

Fazer a tarefa  

10:20 Silêncio 
Falar  
Silêncio  

Fazer a tarefa  

10:25 Silêncio 
  

Fazer a tarefa  

10:30 Silêncio 
Falar  
Silêncio  

Fazer a tarefa, levantar, sair Terminou a 
tarefa, desligou 
o pc e saiu 

 

Formação 5 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 
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9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio 
Falar 
Silêncio  

Mexer, fazer a tarefa, 
gesticular, fazer a tarefa 

 

9:05 Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:10 Silêncio Fazer a tarefa  

9:15 Silêncio 
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:20 Silêncio Fazer a tarefa  

9:25 Silêncio 
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:30 Silêncio 
Questionar 
Silêncio   

Fazer a tarefa  

9:35 Silêncio 
Questionar  
Silêncio   

Fazer a tarefa  

9:40 Silêncio 
Falar  
Silêncio  
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:45 Silêncio 
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:50 Silêncio 
Falar 
Silêncio 

Fazer a tarefa  

9:55 Silêncio 
Falar  

Fazer a tarefa  
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Silêncio  

10:00 Silêncio 
Falar  
Silêncio 

Fazer a tarefa  

10:05 Silêncio  Fazer a tarefa  

10:10 Silêncio 
Questionar  
Silêncio  

Fazer a tarefa  

10:15 Silêncio 
Questionar 
Silêncio  
Falar  

Fazer a tarefa  

10:20 Silêncio 
Falar  
Silêncio  

Fazer a tarefa  

10:25 Silêncio 
Falar  
  

Fazer a tarefa, levantar, sair Terminou a 
tarefa, desligou 
o pc e saiu 

 

Formação 7 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio  
Falar 
Silêncio  

Mexer, fazer a tarefa, olhar, 
navegar 

Estava a 
navegar na 
internet, 
nomeadamente 
no facebook 
pessoal 

9:05 Silêncio  Olhar , carreta  Fez uma careta 
para a camera 

9:10 Silêncio 
Falar  

Olhar  Falou com um 
colega de outro 
grupo 
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9:15 Silêncio  
Falar  

Mexer, olhar , navegar Estava a 
navegar na 
internet sem a 
investigadora o 
ter pedido 

9:20 Silêncio  
Falar  

Olhar, mexer, olhar, mexer, 
olhar, navegar 

Estava a 
navegar na 
internet sem a 
investigadora o 
ter pedido 

9:25 Silêncio  
 

Olhar, mexer, olhar, mexer, 
olhar, navegar 

Estava a 
navegar na 
internet sem a 
investigadora o 
ter pedido 

9:30 Silêncio  
Falar  

Olhar   

9:35 Silêncio  
Falar  

Olhar, sorrir, olhar, sorrir, 
olhar, navegar 

Estava a 
navegar na 
internet sem a 
investigadora o 
ter pedido 

9:40 Silêncio   Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa, navegar 

Estava a 
navegar na 
internet sem a 
investigadora o 
ter pedido 

9:45 Silêncio  
Falar  

Olhar  

9:50 Silêncio   Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa, navegar 

Estava a 
navegar na 
internet sem a 
investigadora o 
ter pedido 

9:55 Silêncio    Olhar   
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10:00 Silêncio 
 

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

10:05 Silêncio   Fazer a tarefa  

10:10 Silêncio  Fazer a tarefa , olhar  

10:15 Silêncio 
 

Olhar   

10:20 Silêncio  
Falar  

Sorrir, olhar, mexer, fazer a 
tarefa 

 

10:25 Silêncio Olhar, mexer, olhar, mexer, 
olhar, mexer 

 

10:30 Silêncio 
Falar  
Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

Olhar, mexer, navegar Estava a 
navegar na 
internet sem a 
investigadora o 
ter pedido 

10:35 Questionar  
  

Levantar,  sair Terminou a 
tarefa 

 

Formação 11 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:07 
 

   

9:12 Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio  
Falar 
Silêncio  

Entrar, sorrir, fazer a tarefa, 
olhar 

 

9:17 Silêncio 
Questionar 

Fazer a tarefa Falou com um 
colega de outro 
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Falar  
Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

grupo 

9:22 Silêncio 
Questionar 
Falar  
Silêncio 
Questionar 
Silêncio  
Conversar  

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

Falou com um 
colega de outro 
grupo 

9:27 Silêncio 
Questionar 
Falar  
Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa Falou com um 
colega de outro 
grupo 

9:32 Silêncio 
Questionar  
Silêncio 
Questionar 
Silêncio  
Questionar 
Silêncio  

Olhar, Fazer a tarefa, sorrir, 
fazer a tarefa 

 

9:37 Silêncio 
Questionar 
Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

9:42 Silêncio 
Questionar 
Falar  
Silêncio 
Questionar 
Silêncio  
Falar  

Fazer a tarefa Falou duas 
vezes com um 
colega de outro 
grupo 
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9:47 Silêncio 
Questionar 
Silêncio 

Fazer a tarefa  

9:52 Silêncio  
Conversar  

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa 

 

9:57 Silêncio 
Questionar 
Silêncio 

Fazer a tarefa  

10:02 Silêncio 
Questionar 
Falar  
Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa Falou com um 
colega de outro 
grupo 

10:07 Silêncio 
Questionar 
Silêncio 
Conversar 
Silencio 
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, coçar, fazer a 
tarefa 

 

10:12 Silêncio   Fazer a tarefa  

10:17 Silêncio 
Questionar 
Silêncio 
Responder  
Silencio 
Responder 
Silêncio 
Questionar 
Silêncio   

Fazer a tarefa, bocejar, fazer a 
tarefa 

 

10:22 Silêncio 
 

Fazer a tarefa  



Grelha de Observação das Formações                                                                 Utente: Francisco  
 

169 

 

10:27 Silêncio  
Responder 
Silêncio  

Fazer a tarefa  

10:30 Silêncio 
Falar  

Fazer a tarefa, levantar, sair Terminou a 
tarefa 

 

Formação 12 

Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio 
Cumprimentar  
Silêncio  
Comentar  
Silêncio  
Falar 
Silêncio  

Entrar, mexer, sentar, olhar  

9:05 Silêncio  
Responder 
Silêncio  

Fazer a tarefa, deslocar objeto Colocou a pen 
no computador 

9:10 Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

Deslocar objeto, olhar, fazer a 
tarefa 

Colocou a pen 
no computador 

9:15 Silêncio 
Questionar 
Silêncio  
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa, levantar, sentar, 
bocejar   

Olhou para a 
camara  

9:20 Silêncio  
Falar  

Fazer a tarefa Falou com um 
colega de  outro 
grupo 

9:25 Silêncio  
Falar  

Fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa, coçar, fazer a tarefa 

 

9:30 Silêncio  
Questionar 
Silêncio 

Fazer a tarefa, mexer, coçar, 
fazer a tarefa, coçar, fazer a 
tarefa 
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Questionar  
Silêncio  

9:35 Silêncio  
Conversar 
Silêncio 
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, mexer, coçar, 
fazer a tarefa, olhar , fazer a 
tarefa 

Falou com um 
colega de  outro 
grupo e olhou 
para a camara  

9:40 Silêncio   Olhar, bocejar, coçar, fazer a 
tarefa, olhar, fazer a tarefa, 
coçar, fazer a tarefa, olhar 

 

9:45 Silêncio  
Falar  

Olhar  

9:50 Silêncio   Olhar, fazer a tarefa  

9:55 Silêncio    
Responder 
Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, olhar, sorrir, 
fazer a tarefa, sorrir, fazer a 
tarefa, coçar, bater, fazer a 
tarefa 

Bateu palmas 
ao outro grupo 
por ter 
conseguido 
atingir a tarefa 

10:00 Silêncio 
Falar 
Silêncio 
Falar 
Silêncio  

Fazer a tarefa ,bocejar, fazer a 
tarefa, olhar, fazer a tarefa 

Falou com um 
colega de  outro 
grupo 

10:05 Silêncio   
Responder 
Silêncio 
Responder  

Fazer a tarefa, olhar, fazer a 
tarefa, bocejar, olhar, sorrir, 
fazer a tarefa, coçar, fazer a 
tarefa, olhar, fazer a tarefa 

 

10:10 Silêncio  
Comentar 
Silêncio  

Fazer a tarefa , olhar, fazer a 
tarefa 

 

10:15 Silêncio 
Questionar 
Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa  
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10:20 Silêncio 
Questionar 
Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, olhar  

10:25 Silêncio 
Comentar 
Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

Olhar, sorrir, olhar, fazer a 
tarefa, mexer, coçar, fazer a 
tarefa 

 

10:30 Silêncio 
Falar  
Silêncio 
Responder  
Silêncio  
Questionar 
Silêncio 
Questionar 
Silêncio  

Fazer a tarefa, coçar, 
espreguiçar, fazer a tarefa, 
olhar, sorrir, coçar, fazer a 
tarefa, espreguiçar, fazer a 
tarefa, navegar 

Estava a 
navegar na 
internet sem a 
investigadora o 
ter pedido 

10:35 Silêncio 
Responder 
Silêncio 
Gracejar   
Silêncio  
Responder  
Silêncio 

Fazer a tarefa, bocejar, coçar, 
fazer a tarefa, brincar, fazer a 
tarefa 

 

10:40 Silêncio 
Falar 
Silêncio 

Olhar, fazer a tarefa, olhar, 
navegar, fazer a tarefa 

Falou com um 
colega de outro 
grupo 

10:45 Silêncio Navegar, levantar, sair  
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Tempo Comportamentos Verbais Comportamentos Não-verbais Observações 

9:00 
 

Silêncio olhar, coçar, mexer olhar, 
sorrir, acenar, olhar, acenar, 
olhar, coçar, olhar, coçar, 
olhar, coçar, olhar, mexer, 
olhar,  

Coça muito a 
cara enquanto 
olha para 
apresentação 
,colegas e 
investigadora 

9:05 
 
 
 

Silêncio 
 

Olhar, mexer, coçar, olhar, 
mexer, olhar, sorrir, mexer, 
olhar, olhar, mexer, olhar, 
coçar, olhar, mexer, olhar, 
sorrir, olhar, coçar, olhar, 
coçar, olhar 

Olha muito para 
os colegas e 
para a 
apresentação 

9:10 Silêncio 
Comentar 
Silêncio 

Olhar, mexer, olhar, sorrir, 
olhar, mexer, olhar, coçar, 
olhar, sorrir, olhar, mexer, 
olhar 

Olha muito para 
os colegas e 
para a 
apresentação 

9:15 Silêncio 
 

Olhar, coçar, olhar, mexer, 
coçar, olhar, mexer, olhar, 
mexer, olhar, sorrir, olhar, 
sorrir, olhar, coçar, olhar 

Olha muito para 
os colegas e 
para a 
apresentação 

9:20 Silêncio 
 

Sorrir, olhar, olhar, sorrir, 
coçar, olhar, coçar, olhar 

Olha para os 
colega e 
apresentação 

9:25 Silêncio 
 

olhar, mexer, olhar, coçar, 
mexer, olhar, sorrir, olhar, 
mexer, olhar, mexer, olhar 

 

9:30 Silêncio 
 

Olhar, mexer, olhar, mexer, 
olhar, coçar, olhar, mexer, 
olhar, sorrir, olhar, mexer, 
olhar, mexer, olhar, mexer, 
olhar 
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9:35 Silêncio 
 

olhar, coçar, olhar,  mexer, 
olhar, coçar, olhar, sorrir, olhar 
, mexer, olhar 

 

9:40 Silêncio Olhar, mexer, coçar, olhar , 
mexer, olhar, tossir, olhar , 
olhar, coçar, mexer, olhar 

 

9:44 Silêncio 
 

Olhar ,coçar ,olhar  

 



173 

 

ANEXO V – Focus group  

Transcrição do  Focus Group –sessão nº7 

Desde o princípio até agora quais são os principais progressos que sentem que 

alcançaram? 

Euclides: Eu não atingi nenhum , não 

António: Eu já atingi alguns, porque eu não gostava de computadores e agora já sinto 

aquela vontade de mexer, pesquisar mais. Eu não me sentia à vontade com estas 

tecnologias e agora já sinto mais à frente. 

Guimarães: Eu já perdi o medo que sentia do bichinho. Epá aquele… já que comecei 

a ter amizade com o computador, porque não tinha à vontade, nem conhecimentos 

nem nada. Nem sabia ligar o computador. Por isso, está-se a descobrir coisas novas e 

interessantes. Foi um passo.  

Ficaram surpreendidos por conseguirem executar algumas tarefas simples no 

computador? 

Euclides: Bem para mim foi difícil, porque como disse o Guimarães e o António, eu 

também nunca tinha mexido num computador. Já o tinha visto, mas não sabia mexer 

nele. E para mim é difícil, né. É difícil estar ali a mexer nas teclas, naquelas coisas, no 

rato. Mas com o tempo vai. Assim posso comunicar com o meu filho, né. É por isso 

que estou aqui nesta aula. Senão não estava aqui. Claro que isso é devagar, não é 

entrar logo assim e mexer…de resto estou a sentir bem. 

António: eu fiquei surpreendido comigo próprio e consigo me aperceber o que é um 

blog, um facebook, o que é isto, essas coisas todas. Isso para mim antes era… 

Euclides: Chinês… 

António: É chinês. E agora começo a saber até que ponto o que é bom e mau para 

nós viajarmos nessas… entrarmos por esses caminhos. 

Guimarães ficas-te surpreendido contigo na aula passada, ou não? 

Francisco: Há males que vêm por bem… 

Guimarães: O problema foi no princípio, para quebrar o ….gelo. isto é como tudo, até 

que uma pessoas conheça as coisas a pessoa tem medo de fazer má figura. Há 

aquele receio e depois de estar quebrado, quanto mais vai aprendendo mais quer 

aprender. Quando mais avanço mais se sente… mais a vontade, é mais fixe. Hoje em 

dia que não entender um pouco de informática está tramado. 

Estavas a dizer sentes-te melhor em que sentido? 

Guimarães: Começo a ter gozo no que estou a fazer. Logo no princípio estava mais… 

estava a obrigar-me a mim próprio. Ninguém me obriga, mas eu estava a obrigar-me a 

mim próprio. Agora já começo a ter gozo do que estou a fazer. Mesmo à noite já vou lá 

ligar… no sábado.. escrevi vinte vezes o meu nome. Para memorizar as letras, para 
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mexer e tal.. ná.. gosto disto. Para uma pessoa que perceba de informática risse de 

um homem que escreve vinte vezes  o seu nome, para mim foi fixe, em vez de estar a 

jogar às cartas… 

É muito importante utilizarem o computador. Ao final do dia ligarem o 

computador, e escreverem no documento word como foi o vosso dia, as vossas 

reflexões. É muito importante começar a treinar as teclas, os acentos, os pontos 

finais, aquelas coisas todas. E também é terapia. 

António: Para mim, especialmente para mim estas aulas têm sido muito boas, porque 

na Igreja estou ligado à parte do som e eles, já aconteceu duas vezes por causa das 

peças de teatro davam-se os cd’s para por no computador e depois o leitor de cd’s não 

o lê. A primeira vez que isso aconteceu meteram lá o computador e eu disse olha 

meter a musica pelo computador eu não percebo nada disso. Ah mas eu explico. Não. 

Agora desta vez que isto aconteceu já não foi preciso colocar lá outra pessoa, pois já 

fiz eu esse serviço. 

Apesar de nós nunca termos feito isso… 

António: Aquele medo inicial perdi-o e a irmã disse é só assim. Era só chegar para a 

frente e meter aquela musica a seguir. Ela só explicou e eu já fiz isso. Já perdi o medo 

de mexer no computador e lá vai aquilo pelos ares. Estar a ir aos poucos, mas com o 

tempo ainda vai mais. 

A barreira que tiveram de ultrapassar foi o medo do computador ou houve 

outras barreiras? 

António: No meu caso foi mexer. Isso é… longe. É para os outros, não é para tí e 

agora, já não tenho essa… agora é, então explica lá isso que eu faço. 

Guimarães: Eu e o computador é eu cá tu lá e essas coisas. (risos) 

Vasco está muito caladinho queres dizer alguma coisa? Eu sei que tu, deste 

grupo era a pessoa que , provavelmente sabias mexer mais no computador, ou 

pelo menos. Tinha algum controlo no rato. Até agora o que é que…. Ultrapassas-

te algo, alguma barreira? 

Vasco: Eu foi escrever e aprender a selecionar. A mexer no word, eu não sabia. Só 

sabia mexer na internet e… jogar, pois mexer no word foi algo que nunca tinha 

aprendido. É interessante, estou a aprender e gosto do que estou a aprender. 

O que é sentes sobre isso? 

Vasco: O que eu sinto? Sinto-me bem 

Sentes-te bem a aprender? 

Vasco: Sim, porque ter mais formação porque também vou começar o RVCC e vai 

ajudar-me.. 

É importante saberes mexer no word. 
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Vasco: Exato. 

Como conseguiram ultrapassar o medo do computador? 

Francisco: Para mim não é bem o medo. É o preconceito . No caso do vasco não 

,mas eu tenho esse…. A idade é uma dificuldade… é… uma barreira para muitas 

coisas… 

O preconceito? Como. 

Francisco: Geralmente temos uma idade que já… e isto dos computadores é…. Nós 

vemos ai muitos a falar e muitos a fazer e a dizer que são ases nisso, né. Para quem 

tem uma idadezinha e não percebe nada fica um bocadinho… fica… 

Euclides: Fica com medo de falhar, de errar. 

Francisco: Um gajo até evita de mexer 

Vasco: Não eu acho que não. É mais uma de uma pessoa está lá tem curiosidade, 

quer mexer. Quer ver mais… 

Euclides: Pois mas depois está lá o outro e começa… e depois uma pessoa desiste 

logo. 

Francisco: É como esta coisa dos telemóveis, nas aplicações e nas…. 

Euclides: Estão a mandar mensagens aquilo parece….parece…. 

Francisco: E eu não sei o que é aquilo... e o computador nisso é fértil em nos mostrar, 

as palavras, quase tudo é inglês, né. Tudo isso nos impede às vezes de.. epá.. não 

sou capaz. 

Sim, mas essa fronteira, conseguimos já ultrapassá-la? 

Francisco: sim, mas agora eu tenho…. 

E , desculpa, mas como te sentiste sabendo que conseguiste ultrapassar essa 

fronteira do preconceito? 

Francisco:  Mas isso não aconteceu nas aulas, aconteceu quando abriram a sala de 

informática. Foi porque eu via eles e estávamos sentados ao lado de uma pessoa que 

até percebe aquilo e brinca com a coisa… (emitir som) arranha. Ficamos assim um 

bocadinho.. com medo de falhar e com medo de passar aquela mensagem de :”este 

não percebe nada, coitado, nunca viu um computador, nuca teve, está atrasado. Hoje 

em dia, eu acho que toda a gente tem possibilidade e condições para perceber de 

abrir um computador e navegar e perceber. Perceber as palavras, os programas. 

É engraçado o que tu acabas-te de dizer. Hoje em dia todas as pessoas têm a 

possibilidade de mexer. O computador não é uma tecnologia… 

Francisco: A geração que nós vivemos, da playstation, dessas coisas é uma … para 

esta geração, para esta geração nova. 



176 

 

Sim podemos dizer que esta geração mais nova tem mais apetência para as 

novas tecnologias. 

Francisco: sim há 15 anos não havia phones, nem computador…a nossa geração 

passou.na minha não havia. Começaram a aparecer estávamos perdidos. Estávamos 

num mundo à parte. 

Sim ,mas no vosso tempo qual era a tecnologia: era a televisão. 

Francisco: Sim… 

E vocês não dominavam? 

Euclides: Era só carregar no botão. Só havia quatro canais. Não, só havia dois. 

Então era desligar e ligar, então.  

(Risos) 

António: no meu caso eu estava num mundo totalmente à parte. Os meus sobrinhos 

sempre tiveram computadores. Os meus sobrinhos com vinte… e dois anos . eu 

sempre estive ali e nunca…me dei a isto e agora quando vou de fim de semana e já 

estou com eles. Ele tem a última playstation que saiu e tem lá os coisos. São aqueles 

que têm uma bolinha em cima. Eu nunca me ví… como da última vez eram duas da 

manha e ainda andávamos lá em casa da minha sobrinha a jogar aquilo. E aquilo dá 

uma canseira. Aquilo cansa mesmo. Tira calorias e disse-lhes estou pronto para jantar 

outra vez. tiveram que ir à pastelaria a meio da noite buscar bolos. Para recuperarem 

as forças (risos). Eu nunca me ví… nesse meio assim e agora dá-me prazer. 

Francisco: Eu sou gostaria de dizer que é…. Pouco tempo. Porque … 

Eu gostava que fossem duas vezes por semana 

António: em vez de ser 1:30 deveria ser a manhã inteira. 

Francisco: não, 1:30 está bom senão também…..mas havia de ser duas vezes, pelos 

menos, por semana. E ser mesmo, porque houve uma semana que não houve… e a 

Sofia reparou que depois eu já nem sabia como passar e colar. Porque uns tem 

melhor capacidade para meter. para treinar. É isso. 

O trabalho a pares é, para vocês mais difícil ou mais fácil para vocês? 

Francisco: Foi complicado, foi com o Guimarães… (risos)  

Guimarães: Desde que as pessoas se … compreendam.. corre tudo bem 

Vocês os dois falaram de uma coisa interessante. O facto de terem ao vosso 

lado uma pessoa que percebe o mesmo de computadores que vocês, não nos 

sentimos diferentes. 

Guimarães: ya…. 
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António: Sentimos que, mesmo que a gente faça um erro o outro está a ajudar. Não 

há aquela de aqueles que são grandes craques no computador.. se a gente fizer a 

coisa mal há logo reações de és mesmo burro, não podes fazer isso assim e por vezes  

uma pessoa acanha-se de fazer uma pergunta por causa disso. Eu nuca mais vim, 

desde que abriu a sala, porque as pessoas sempre que lá estavam, ou sempre que 

frequentavam aquilo, não tinha…. Sentia aquele receio de chegar ao pé da pessoa e 

dizer: olha explica lá uma coisa, assim ,ou assim, ou assim. Posso dizer que com o 

Tozé uma vez quando começaram o coiso. Ele por duas vezes estavam aqui num 

sábado, levou-me para a sala dos conselheiros e deu-me umas luzes daquilo. De ligar, 

desligar, ir alí, ir além. E na altura ainda tínhamos internet, ir ao Google, youtube. 

Andou para lá e mostrou-me um bocado aquilo. Enquanto eu, para alguns dos meus 

colegas não era capaz de fazer alguma perguntar porque aquela que ele ia rir ou ia 

fazer aquela piada, ou ia isto ou ia  aquilo. E uma pessoa sente-se sempre acanhada 

em fazer isso. Enquanto nas aulas já não há esse… 

Mas porquê? Porque a pessoa ao lado está interessada na mesma coisa? 

António: Ou sei que se eu meter água e chamá-la.. ah coiso, não era por alí. Já sei 

que vai explicar e não vai haver aquela coisa das piadas.  

Guimarães: Se juntarmos o que o ele (aponta para o António) com o que ele disse 

(aponta para o Francisco)  é o medo do computador. Eu não tinha medo do 

computador, eu tinha medo era de fazer figura… de ridículo.  

Sim, eu percebi que o medo… Vasco, acorda rapaz…  

O que vocês mudariam nas aulas, até agora? 

Francisco: Mudaria de computador, para um melhor (risos)  

António: Gostei muito de trabalhar com o seu computador é mais pequenininho .. 

ai…Gostei. 

Sem ser a questão do hardware ou de equipamento, porque isso é alheio à 

minha vontade e conta bancária. O que é que mudariam? 

silêncio 

António: Ter as aulas duas vezes  por semana. 

Silêncio 

Guimarães: Acho que assim haveria mais facilidade em reter a informação. 

O que vocês não mudariam? 

Guimarães e Francisco : a professora. 

Guimarães: Já conhecemos a professora… 

Francisco: Está a falar nisso por causa dos rebuçados. 

(risos) 
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Guimarães: Havia um rei que era muito mau e toda a gente lhe desejava a morte. Ele 

quando passava as pessoas diziam :havias de morrer. Ele passou por uma senhora e 

ela disse Deus lhe dê muitos anos de vida. O homem ficou admirado, foi perguntar-lhe: 

então toda a gente me deseja a morte e a senhora não. A senhora respondeu: o seu 

avô era muito, muito, muito mau, o seu pai era pior que o seu avô, você ainda é pior 

que o seu pai, por isso Deus lhe dê muitos anos de vida. Ela estava com medo do filho 

do Rei. Por isso é que estava a dizer que já conhecemos a professora. 

 

(risos) 

Guimarães: Estou a brincar, hem… 

Como se sentem neste tipo de aulas? Sem ser a questão do computador. 

Antonio: No meu caso, sinto-me à vontade. Na aula sinto-me à vontade. É muito 

estranho porque não sou muito dessas pessoas de estar muito à vontade. Conheça as 

pessoas ou não conheça estou sempre naquela se faço isto de errado vai sair 

confusão. Nesta aula principalmente não me estou a sentir tão acanhado. Estou a 

soltar-me. 

Guimarães: Não há aquele peso.. nesse aspeto… 

Euclides: Está a fluir. 

Francisco: Isso é para quem teve aulas. Eu no programa nunca tive aulas. 

E antes disso? Toda a gente tem alguma referência de aulas. 

Francisco: Eu considero que as “Aulas” do programa, as recaídas não são aulas. Saõ 

mais 

António: Palestras… 

Francisco: Eu no programa não tive muitas aulas e muito menos de computador. 

Mas estas aulas para vocês não são diferentes. Por exemplo nunca precisaram 

de tirar apontamentos. De trazer um papel e caneta. 

Francisco: Mas é necessário, como não temos um nosso pc e tivemos um interregno 

muito grande de uma semana. Durante a semana fazermos alguma coisa e continuar. 

Como estes computadores são partilhados por muita gente eu tenho medo que 

ao colocar lá o vosso trabalho alguém não tenha respeito e estrague o vosso 

trabalho. Senão estava sempre acessível, mas isso é uma questão que eu vou 

falar com o Adriano se existe alguma possibilidade de criar algum ambiente de 

trabalho só para vocês com uma password vossa, pelo menos dos que estão 

aqui fixos. 

Francisco: Eu falo do nosso trabalho que estamos a fazer, agora que estamos a 

fazer. É um trabalho que requer estudo. Leitura, por isso é importante que lá vamos 
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ver e consultar . se queremos fazer daquilo uma coisa séria. Né? e aprendermos dali. 

É necessário uma continuidade mais ….porque semana a semana….. 

 António: Não haveria a possibilidade de cada um de nós ter o nosso trabalho numa 

pen e… 

Sim, havia e há… eu sempre posso emprestar as minhas pen’s 

Francisco: Eu tenho uma, oito gigas. 

Vasco: Eu também tenho uma. 

António: Eu ei de trazer uma para aí com filmes…. 

Francisco: Filmes? 

Sim, mas é possível. Despois da hora do almoço vocês vão lá abaixo com as 

pen’s e eu passo o vosso trabalho para a tua e o vosso para a tua. E assim, 

vocês articulam durante a semanita encontrarem-se e trabalharem . 

Francisco: No dia em que estiver a dar a bola vamos os dois para ali e fazemos 

alguma coisa. 

António: Tanto é que eu estou a fazer uma autobiografia com 600 páginas e pronto . 

Eu estou a reparar que já duas pessoas viraram o projeto inicial a pares para 

uma autobiografia individual sobre pescas ou sobre os consumos… ou . Eu 

ainda não li nada do que escreves-te mas eu já li do Inácio e já aprendi alguma 

coisa sobre pesca.  

Quais são as desvantagens destas aulas, porque vocês já disseram quais são as 

vantagens, não é. É estar a trabalhar com uma pessoa que sabe tanto de 

computadores como vocês, mas há alguma desvantagem deste tipo de aula? 

António: Eu acho o contrário, há vantagens porque a pessoa que está ao nosso lado 

sabe tanto quanto nós, poderemos trocar ideias sobre… não faças assim. E coisas 

assim, como se fosse. Se escreve uma palavra e se a palavra neste contexto não 

fica… mas se for com uma pessoa que é crânio naquilo escreve aquilo e não deixa 

mudar. 

Sim, mas isso tem mais a ver com as pessoas e não sobre o conhecimento. 

Porque eu conheço um bocadinho mais de computadores que vocês, mas eu 

não faço isso. 

António: Sim, mas tu tens essa sensibilidade. Porque disseste olha vê lá isto ficaria 

melhor… eu passei a aula passada toda a rever o que fiz. A corrigir as frase porque 

não faziam sentido. Fiz aqueles arranjos por disse que não fazia sentido.  

O que gostariam de dizer para finalizar? 

Francisco: Só se for mais um rebuçadito. 

(risos) 
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ANEXO VI – Diário da investigadora 

8 de fevereiro: 

Estive a rever a filmagem da aula de ontem e, para além de ter ficado desiludida 

porque a camera não apanhou todos os intervenientes da sessão, nem a totalidade da 

mesma, fiquei muito apreensiva porque, de facto, eles não têm experiência com 

computadores. Toda a minha planificação caiu por terra. Tenho que planear de acordo 

com as competências deles. Estava com esperanças que demostrassem algumas 

competências nas tic, mas não. Apesar disso, existem alguns que demonstram já hoje 

alguma apetência para as tic, mas temos que ver se de facto têm assim tantas 

competências. 

Apesar de antes de ontem ter experimentado a apresentação toda não correu como 

planeado. A internet falhou por motivos estranhos. Tenho que questionar o que se 

passou e se é temporário. Porque se não for, tenho que reestruturar toda a 

planificação, mas também para que é que eles precisam da internet, sem nem no 

computador sabem mexer. 

15 de fevereiro: 

Novamente tive problemas técnicos, apesar de ter elevado mais a máquina de filmar. 

Tenho que fazer logo a seguir às formações as grelhas para não me esquecer o que 

eles fizeram. Apesar disso até fiquei contente com a formação, pois eles pareciam 

estar muito entusiasmados com as aulas. Pelo menos barulho eles faziam. Ainda bem 

que a sala é pequena, porque assim consigo a chegar a todos os grupos quase em 

simultâneo e sei o que eles estão a fazer.  

Sinto, porém que há elementos que têm um certo medo em tocar no computador, pois 

mexem pouco e fazem muitas poucas perguntas e, acima de tudo, erram pouco.  

O tempo dirá. 

Acho que as tarefas são apropriadas aos conhecimentos de tic destes grupos e não 

me pareceram muito difíceis ou impossíveis de serem executadas. 

Espero que a próxima formação corra tão bem quanto esta. 

Houve um aluno que apareceu na aula passada, mas que não está. Disseram-me que 

ele já está a trabalhar. É estranho o terem selecionado, porque se ele estava tão 

tantas perspetivas de emprego não o deveriam ter selecionado, mas pronto. 

 

29 de fevereiro: 

Apesar de ainda não ter conseguido resolver o problema técnico (tenho de comprar 

um tripé), esta aula correu muitíssimo bem. Apesar de ter dois tipos de grupo. Um que 

somente agora iniciou as tarefas e outros que já estão a copiar texto em páginas da 

internet e colá-los num documento word. Para além de começarem a processar texto.  
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É estranho como nunca considerei a hipótese destes alunos darem erros ortográficos 

dignos de uma aluno do 2 ou 3ºs anos de escolaridade. Muito dos erros provêm do 

facto de escreverem como falam. 

Alguns já entenderam que o computador poderá ser uma mais valia para aprenderem 

a escrever, pois o corretor ortográfico assinala a vermelho os erros e eles têm de 

corrigir ou ver como se escreve aquela palavra corretamente. 

Fiquei muito feliz pela reação do Vasco e do Euclides a estas aluas. Passaram o 

tempo todo a sorrir. Pareciam mesmo contentes. 

Bem, uma tarefa continua – tenho de resolver o problema técnico.  

15 de março: 

Quando vi o vídeo da aula fiquei um pouco preocupada porque me apercebi das 

conversas paralelas que os grupos têm ente sí. Será que necessito tornar estas aulas 

mais dinâmicas. Será que estou somente concentrada num grupo, mas de facto passo 

mais tempo com um dos grupos que mais tem conversas paralelas. 

Terei que tentar ser mais inclusiva. 

Por outro lado, fiquei triste por o Cristiano não ter tido hipóteses nenhumas de sequer 

ter o emprego que procurava pelo facto de ser infoexcluído. Tinha todas as 

competências e caracter para o trabalho, mas necessita de entender um pouco melhor 

de computadores. Era somente um programa onde se coloca a quantidade de carne, o 

tipo e para onde vai. Não era propriamente programação IOS ou html, mas este 

handicap  foi o que bastou para ser-lhe vedado este emprego. 

Ainda não resolví o problema técnico… isto tornasse problemático. 

16 de março:  

Hoje fiz a observação ao Guimarães. Bem foi um bocado estranho porque acho que 

me aproximei demasiado dele, mas não tinha outra forma de ouvir o dia a dia dele. Ele 

olhou muito para mim. Até chegou a comentar o estranho que era eu estar naquele 

lugar com papel e caneta. 

Dois problemas a resolver. O primeiro é a questão da proximidade. Se calhar para 

garantir a naturalidade dos seus comportamentos deverei me afastar mais. Segundo o 

meu almoço, pois se eu até os almoço observo como almoçarei eu? Questão 

pertinente. Das duas uma ou eu almoço ao mesmo tempo que eles e algum 

comportamento me escapa ou vou almoçar depois de estarem a trabalhar à tarde, mas 

assim perco muito comportamentos. Terei de refletir, ou testar qual das duas hipóteses 

será a mais viável. Também quando ou vão à casa-de-banho, quarto e escritório dos 

monitores também não posso entrar por isso acho que é melhor almoçar ao mesmo 

tempo que eles. Bem mas para a próxima semana não poderei fazer nenhum registo 

diário porque senão algum deles desconfia. 
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29 de março: 

Nesta formação, tive uns problemas informáticos e recorri ao meu Notebook , porque 

senão um grupo não poderia fazer as tarefas propostas para eles. 

O Cristiano, segundo o que me foi dito, deve estar quase a ir trabalhar, por isso não 

sei se ele voltará às aula ao não. 

O Guimarães estava doente. Ele têm diabetes e, às vezes tem mesmo que ficar na 

cama, quando os valores tornam-se muito elevados. 

Tirando isso, tudo corre bem. De facto, creio que um computador por aluno é muito 

mais eficaz ao nível da atenção ,motivação e interesse. Observo esse fenómeno no 

caso do Inácio. Ele está muito motivado e está sempre a escrever no computador, 

apesar dos erros e das dificuldades na escrita, ele tenta escrever as suas experiências 

no mar. 

O António também está a trabalhar sozinho e, apesar de este virar-se um pouco para 

trás para falar com o Francisco, Guimarães, Euclides e o Vasco. 

O Francisco continua com muitas dúvidas e questões. É estranho, porque ele é um 

dos que tem facebook e um computador portátil, mas mesmo assim as dificuldades 

são muito grandes. 

Ontem, durante a formação estava mesmo doente. Passei a aula toda a mexer-me de 

um lado para o outro e a sair para respirar ar fresco.  

Amanhã tenho de ir comprar um tripé, porque não dá estar sempre a virar a camera 

para tentar apanhar os outros alunos que não estão no enquadramento. 

 

11 de abril: 

Esta formação, do ponto de vista, do aspeto técnico correu muito melhor ainda que 

tenha trocado de computador ao Antonio, mas creio que ontem a formação correu 

muito bem.  

Ao ver as imagens fiquei um pouco desiludida com o Inácio, porque nunca me tinha 

apercebido que mexia tanto no telemóvel. Por um lado, é bom eu não ver durante as 

formações e só agora que revejo as filmagens constato isso. Ainda bem que filmo as 

sessões, senão perdia tantas coisas, tanta riqueza do pormenor…. 

Tenho de perguntar ao Francisco e ao Guimarães o que se passa com aquele grupo, 

porque ou vem um ou vem outro. Espero que não seja de propósito. 

12 de abril:  

Hoje observei o Antonio, alias tentei observar o António, porque foi fazer tarefas no 

exterior do centro. Saiu numa carrinha e só voltou na hora do almoço. Ainda ponderei 

ir buscar as chaves e arrancar atrás dele, mas isso poria em causa a observação. 
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Porque, eu de facto, não faço parte do ambiente de mudanças. O António saberia que 

eu estava lá por causa dele. 

Mas à tarde até correu bem. Refugiei-me no estendal da Operação Josué e lá fiquei a 

observá-lo, mas claro sem ouvir nada. 

18 de abril: 

Esta formação deixo-me de rastos. Tinha internet, a camera apanhava todos os 

intervenientes, tinha computadores fiáveis, projetor a funcionar, estava tudo em plenas 

condições. E, esperava, que tudo corresse bem, mas não aconteceu. A motherboard 

do portátil que estava ligado ao projetor, não estava a projetar. Depois de alguma 

hesitação, decidi mudar de portátil e liguei a um que funcionou logo à primeira. Depois 

esse portátil não tinha som. 

Esta formação não é para os fracos de coração senão já tinha tido uma sincope há 

muito tempo.  

O problema com isto é que desgasta-me, desgasta os alunos e perdemos tempo de 

aula. 

Apesar disso, creio que ele vislumbraram, pela primeira vez os conteúdos que tento 

passar a cada formação. A questão da hiperligação, do formato on line, da 

multiplicidade de ferramentas que poderemos utilizar. Todavia, creio que foi demais 

para alguns deles.  

Eu bem ví a cara deles de fascínio e ao mesmo tempo de incapacidade perante um 

“gigante” que é o mundo digital.  

Não vou forçar a nenhum grupo decidir por ferramentas que eu mais gosto, mas sim 

vou deixá-los decidir e se errarem sempre poderão voltar atrás. 

O francisco deixou-me um pouco triste com a sua atitude. Passou a formação quase 

toda a ver anedotas na internet. Depois no final da aula, veio perguntar se alguém 

poderia descobrir os sites onde ele navegou. Eu entendi que provavelmente não 

queria que o diretor do centro, ou algum monitor visse o que ele andava a fazer nas 

formações, em vez de tomar atenção e aprender mais alguma coisa. 

Decidí não fazer nenhum alarido, porque creio que se queremos aprender temos que 

estar dispostos a isso. Não deverá ser a outra pessoa – o formador – que tem que nos 

motivas sistematicamente para a aprendizagem. Ensinei a limpar os cookies, histórico 

e ficheiros temporários do computador e do navegador, mas depois arrematei: “Como 

esta internet passa pelo servidor do Desafio Jovem, estas informações ficam lá 

durante algum tempo, por isso se alguém quiser saber o que andas-te a fazer é fácil. É 

só consultar o histórico do servidor deste IP.”  

Não sei se é verdade, mas ele entendeu que todas as nossas decisões, até na internet 

têm as suas consequências.  

20 de abril: 



204 

 

Fiz mais uma observação, mas esta passeia-a toda a questionar senão deveria 

cancelar e fazer noutra altura, porque acho que o Francisco estava em processo de 

aconselhamento por parte do monitor. Apesar de não ouvir nada conseguia quase 

entender que aquela conversa estava a ser complicada para o Francisco. A leitura que 

eu faço da sua comunicação corporal é que, aquela conversa é capaz de ser um 

pouco confrontativa.  

Ele olhou para mim de uma maneira. Senti-me uma intrusa. Creio que ele não 

entendeu o que eu estava a fazer, alias espero que não tenha entendido. Todavia, 

senti-me mal, muito mal. 

24 de abril: 

Esta discussão em grupo correu muito bem, apesar de termos sido interrompidos pelo 

conselheiro, mas fiquei mesmo entusiasmada. Sou relevante. As aulas estão a ser 

relevantes. Este conhecimento está a ser relevante para eles. 

Creio que o vasco se sente à parte deste grupo, como é o mais novo e tem um pouco 

mais de facilidade. 

9 de maio: 

Esta formação foi bastante interessante, pois começam a ficar mais autónomos nas 

tarefas que são lhes propostas. 

Reparei que o Inácio está a monopolizar a minha atenção em detrimento da atenção 

aos outros grupos. Tenho que tentar distribuir com mais equidade a minha atenção. 

11 de maio:  

Esta observação foi algo peculiar, porque eu para observar o Vasco tinha que estar na 

padaria, que é um sitio fechado com uma entrada, que é saída. Mais nenhum serviço 

funciona ali e, eu para o observar, teria de me expor como observadora. Mas o meu 

colega, muito pertinente, inventou uma desculpa que justificou a minha presença na 

padaria quase o dia todo. 

16 de maio: 

O grau de autonomia entre os alunos está a aumentar, mas o número destes está a 

diminuir.  

Será que esta investigação está a demorar tempo demais e isso está a desmotiva-los . 

Bem, eu sabia de antemão que este processo teria de ser o mais rápido possível, pois 

o objetivo deste centro é reinseri-los o mais depressa possível na sociedade. Mas, por 

outro lado, fico a questionar se esta diminuição não é devida à pouco dinamismo das 

formações. 

Eles bocejam muito…. 

17 de maio: 
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Hoje tenho uma oportunidade de ouro, o Carlos que está a trabalhar fora do centro, vai 

ficar neste dia a terminar uma obra de remodelação dentro do centro, por isso posso 

observá-lo. Vamos lá ver é se não me exponho. Ele já me apelidaram de “PJ” por 

andar às escondidas. Acho que alguns deles já entenderam que os observei ou irei 

observar, mas nunca fui questionada sobre isso, assim sendo, enquanto não me 

perguntarem vou continuar a fazer o meu trabalho. 

Correu bem. Acho que sim. Ouve alguns olhares, agora até dos meus colegas que não 

entendem o que eu ando a fazer, mas não estou a fazer nada de mal, o diretor sabe 

disto, por isso tenho a minha consciência tranquila. Agora as minhas orelhas é que 

não sei…. 

23 de maio 

Bem, apesar das formações estarem a correr bem, estou preocupada com a 

assiduidade dos alunos.  

Depois de falar com o diretor do centro apercebo-me que está a ser complicado 

manter muitas mais aulas destas, porque ele têm uma sobrecarga de atividades. Mas 

tornasse complicado assegurar uma investigação, no mínimo credível.   

30 de maio: 

Esta aula foi tão cansativa para mim. Parecia que estavam centenas de pessoas a 

chamar-me e a solicitar a minha ajuda. Ainda por cima eles chegaram sete minutos 

atrasados.  

O Guimarães abandonou o centro, o António já esta a trabalhar, o cristiano ainda está 

a trabalhar e o aluno que só veio um vez o Manuel está a morar fora de Portugal.  

Parece que um a um vão desistindo ou, vão conseguindo endireitar-se 

financeiramente. 

Apesar disso, estou um pouco desconcertada pela sistemática desorganização do 

pessoal do centro de Fanhões. Eles sabem que venho todas as terças-feiras, menos 

feriados, férias ou compromissos já anteriormente assumidos, mas, mesmo assim eles 

não são avisados, são distribuídos pelas tarefas e depois têm de os ir buscar. 

É desconcertante. 

31 de maio 

Esta vai ser a minha última observação, mas não menos difícil que as outras. O 

Euclides vai trabalhar numa parte de centro que é fora do meu ambiente. É muito raro 

eu lá ir. Tenho que pedir a minha colega para abrir o armazém dos produtos para ficar 

lá durante o dia a fingir que estou a arrumar as coisas para o poder observar. 

6 de junho 

Foi muito importante esta formação. 
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Eles conseguiram tornar-se produtores de informação, mas comecei com oito, apesar 

de nunca ter os oito simultaneamente, e vou terminar com quatro. Aliás, espero 

terminar com quatro, porque só falta uma a aula e o focus group para terminar a 

intervenção. 

Apesar disso, achei que esta formação foi um pouco “puxado”. Achei que eles 

estavam um pouco à deriva com a tarefa que selecionei, mas sempre achei que eles 

conseguiriam fazer sem limitações.  

13 de junho 

Bem, nesta aula só estiveram três alunos. Parecia que estava mesmo a adivinhar na 

semana passada. 

Tinha-lhes pedido para trazer os documentos pessoais para experimentarem entrar 

nos sites oficiais governamentais, mas só o Inácio é que andam com os documentos. 

Os outros dois não os trouxeram, tornando assim, a tarefa quase impossível. Todavia, 

entenderam que podem aceder a serviços básicos sem perderem tempo e dinheiro em 

filas. 

Fiquei um pouco admirada com a reação do Euclides. Parece que a atitude dele, após 

rever o vídeo, é de distância entre ele e o computador. Ele teve essa atitude ontem 

várias vezes. O vasco perguntava-lhe se queria experimentar e ele tinha uma atitude 

indiferente. 

Outro comportamento, neste caso, não verbal, que me incomoda é o bocejar. Será 

que as aulas não são dinâmicas…..  
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ANEXO VII – Fotos do centro de Fanhões 

 

 

Vista da entrada para o Centro de Fanhões 

 

Parque de estacionamento das visitas 
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Receção  

 

 

Secretária do Diretor do Centro 
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Vista do Offset 

 

Refeitório do Centro 
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Vista da cozinha do Centro 

 

Vista da cozinha do Centro 
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Vista da despensa da cozinha do Centro 

 

Vista da zona das arcas frigoríficas 
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Vista das arcas de refrigeração 

 

Vista da Padaria do Centro 
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Vista da padaria do Centro 

 

Vista do pavilhão multiusos 
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Vista do interior do Centro 

 

Vista da carpintaria 
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Vista da carpintaria 

 

Vista da bomba do gasóleo do Centro 
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Vista da oficina de mecânica  

 

Vista da oficina de mecânica 
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Vista da parte de cima do Centro 

 

Vista do alojamento da equipa Operação Josué 
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Vista dos alojamentos dos monitores 

 

Vista do interior do infantário do Centro 
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Vista do interior da capela do Centro 

 

Vista da lavandaria do Centro 
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Vista da lavandaria do Centro 

 

Vista do interior de um quarto de utentes 
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Vista interior de uma casa-de-banho dos utentes 

 

Vista da sala de estar dos utentes 
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Vista da sala de estar dos utentes 

 

Entrada para os gabinetes dos psicólogos residentes  
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Departamento de marketing e divulgação on-line  

 

Escritório do diretor administrativo da instituição Desafio Jovem 
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Secretária da presidência da instituição Desafio Jovem 

 

Departamento administrativo e financeiro da instituição Desafio jovem 
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Zona dos monitores 

 

Vista do Centro de Fanhões 

 


