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RESUMO 

 

 O presente estudo centrou-se na conceção, implementação e avaliação de uma 

intervenção pedagógica de ensino explícito da aprendizagem do pensar, nomeadamente 

de estratégias metacognitivas aplicadas à compreensão textual, destinada a alunos de uma 

turma de percurso curricular alternativo de quinto ano de escolaridade. 

 O trabalho fundamentou-se nos resultados da investigação sobre programas de treino 

de processos mentais específicos da aprendizagem do pensar. Objetivou-se compreender 

as implicações destes programas na tomada de consciência dos processos individuais de 

pensamento de alunos com baixo rendimento escolar. Para tal, concebeu-se uma 

intervenção pedagógica, a fim de ser desenvolvida colaborativamente entre a 

investigadora e três professores da turma, em Estudo Acompanhado. 

 Concomitantemente pretendeu-se compreender as práticas colaborativas dos 

professores e de que modo estas podem concorrer para o sucesso educativo dos alunos, 

pelo que se acompanhou e supervisionou, numa ótica colaborativa e reflexiva, as práticas 

profissionais dos professores do conselho de turma.  

 Desenvolveu-se uma metodologia qualitativa de Investigação-Ação. Tomou-se por 

amostra de conveniência os dezasseis alunos da referida turma e três professores de uma 

escola-sede de um Agrupamento de Escolas do distrito de Lisboa.  

 Para compreensão do fenómeno, recorreu-se a entrevistas, em grupo focado, a três 

alunos, antes e depois da intervenção, à observação participante, às notas de campo, à 

análise documental e à análise de conteúdo das produções dos alunos, nomeadamente 

fichas de trabalho, listas de verificação e autoavaliações.  

 A análise e interpretação dos dados indiciaram que o ensino intencional, explícito e 

sistemático da aprendizagem do pensar parece constituir um caminho promissor para o 

sucesso escolar dos alunos participantes, pois os resultados obtidos sugerem haver uma 

correlação positiva entre este ensino e a aprendizagem do pensar.  

 O estudo permitiu, ainda, retirar conclusões animadoras sobre os benefícios das 

práticas colaborativas e reflexivas no desenvolvimento profissional dos professores 

participantes no estudo.  

 

Palavras-chave: Flexibilização curricular; percurso curricular alternativo; ensino e 

aprendizagem do pensar; processos reflexivos partilhados.  
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ABSTRACT 

 

The present research is focused on the conception, implementation and assessment of 

an explicit teaching pedagogical practice, which aims at developing the competence of 

learning how to think, designedly by means of metacognitive strategies applied to 

reading-comprehension, projected for students attending the 5th grade of an alternative 

curricular course. This work was grounded on the results reached by preceding research 

on training programs which studied ways to develop specific mental methods on learning 

how to think. The main goals were to apprehend the repercussions of these training 

programs on the students’ individual learning process awareness, whose school 

performance is poor. In this context, a pedagogical intervention was designed so as to be 

developed collaboratively amidst the researcher and three of the class teachers, in Study 

Skills. Therefore the study was aimed at inquiring the teachers’ collaborative practices 

and how these can promote the students’ successful educational achievement. With this 

purpose in mind the teachers’ practices, belonging to the alternative curricular course 

counsel, were followed up and supervised, on a collaborative and reflexive basis. A 

qualitative action research methodology was adopted. A sample, by convenience, of 

sixteen 5
th

 grader students and three teachers, belonging to a school headquarter from the 

Lisbon district network, was taken. In order to understand the reality, a focus group of 

three students was subjected to an interview, before and after the pedagogical 

intervention, and a participant observation took place, beyond other research instruments 

which were used, such as the researcher’s field notes and content analysis of documents 

and students’ productions, namely, worksheets, checklists and self-assessment sheets. 

The analysis and interpretation of the data suggest that the deliberate teaching of explicit 

and systematic the competence of learning how to think establish a promising path to the 

participant students’ school success, once the results reached seem to present a positive 

relationship between this kind of teaching practice and the learning to think process.  This 

study allowed, likewise, withdrawing encouraging conclusions on the benefits of 

collaborative and reflexive practices for the participant teachers’ professional 

development. 

 

Key words: Curricular flexibility; alternative curricular course; learning how to think; 

collaborative reflexive processes.   
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO  
 

 

 

Se todos os professores compreendessem que a qualidade do processo mental, não a 

produção de respostas corretas, é a medida do desenvolvimento educativo, algo pouco 

menos do que uma revolução no ensino teria lugar na escola. 

 

(Dewey, 1916, citado em Almeida, 1993, p.24) 

 

 

 

Contexto e Problemática  

 

Neste capítulo procuramos contextualizar o estudo que se apresenta, a partir da 

revisão de literatura, com intuito de analisar e compreender os efeitos do ensino explícito 

de processos mentais específicos da aprendizagem do pensar junto de alunos de uma 

turma de percurso curricular alternativo, de quinto ano de escolaridade. Com este 

propósito, enunciámos a seguinte questão central da investigação:  

 É possível desenvolver estratégias metacognitivas em alunos com baixo rendimento 

escolar, através de uma intervenção pedagógica centrada no ensino e na aprendizagem do 

pensar, concebida e desenvolvida colaborativamente entre investigadora e professores 

participantes? 

 A partir desta questão, e para efeitos de orientação do estudo, especificámos as 

seguintes questões investigativas:  

i) Quais os efeitos de um ensino intencional e explícito da aprendizagem do 

pensar em alunos a que se destina um percurso curricular alternativo?  

ii) Em que medida as práticas colaborativas e reflexivas contribuem para o 

desenvolvimento profissional dos professores intervenientes no estudo? 

 A relevância e pertinência deste estudo, em nosso entender, prende-se com a 

premissa de que uma das tarefas fundamentais do professor é a de ensinar os seus alunos 

a aprender e, sobretudo aprender a pensar. A decisão de levar a cabo uma investigação 

empírica que ajudasse a compreender de que forma o ensino e a aprendizagem do pensar, 

numa turma de percurso curricular alternativo, pode concorrer positivamente para o 

sucesso dos alunos, alicerçou-se no desejo de levar a cabo um programa de intervenção 
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pedagógica junto destes alunos. Paralelamente, admitimos que as práticas colaborativas 

dos profissionais da Educação abrem caminhos à reflexão sobre que sentido dar ao 

currículo e, ao mesmo tempo, proporcionam um conhecimento mais aprofundado sobre 

quais as práticas educativas e pedagógicas mais adequadas aos alunos que frequentam um 

currículo alternativo ao regular.  

 O ponto de partida deste estudo revestiu-se do nosso interesse em investigar o 

processo de desenvolvimento de estratégias do pensar em sala de aula. Este interesse 

surgiu, em parte, impulsionado pela dimensão pessoal, porque nos encontramos 

envolvidos, desde há largos anos, na lecionação de turmas de percurso curricular 

alternativo, e porque nos assumimos como sujeitos agentes de desenvolvimento 

curricular, capazes de refletir sobre as nossas práticas profissionais e pedagógicas, 

nomeadamente no que concerne à lecionação de turmas de currículo alternativo.  

 A revisão da literatura e os resultados promitentes apresentados em estudos e 

investigações sobre o ensino explícito de estratégias do pensar, nomeadamente as 

metacognitivas (Altet, 1999; Biggs, 1984; Brown, Campione e Day, 1983; Flavell, 1981; 

Garner 1988; Gaté, 2009; Grangeat, 1996; Kurtz & Borkowisky, 1990; Morais, 1998; 

Paris, Hare & Winograd, 1990; Perrenoud,1999; Salema, 1995, 2005) atestaram a nossa 

convicção de que este concorre para a melhoria do desempenho escolar de alunos, 

nomeadamente os que apresentam baixo rendimento escolar.  

 A nossa reflexão sobre formas e contextos de ensinar e aprender a pensar, sobretudo 

atendendo ao perfil académico dos alunos do nosso estudo, consubstancia-se num 

conhecimento mais aprofundado sobre as nossas práticas educativas e pedagógicas junto 

de alunos de currículo alternativo, e na forma como as práticas pedagógicas diferenciadas 

podem propender para a diminuição dos níveis de insucesso, de exclusão e de abandono 

escolar, algumas das situações mais complexas com que os professores se debatem.  

 Sustentados nestes pressupostos, formulámos os objetivos que operacionalizam o 

nosso processo investigativo: 

i) Conhecer as razões do fraco investimento pessoal dos alunos de uma turma de 

percurso curricular alternativo face à sua própria aprendizagem;  

ii) Conceber e implementar uma intervenção pedagógica baseada no ensino e na 

aprendizagem do pensar; 

iii) Compreender os processos de desenvolvimento de estratégias de 

aprendizagem do pensar numa turma de currículo alternativo; 
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iv) Compreender se as práticas colaborativas-reflexivas dos professores 

fomentam a eficácia dos objetivos estabelecidos num percurso curricular 

alternativo e o seu próprio desenvolvimento profissional;  

v) Refletir sobre os efeitos da intervenção nos participantes, alunos e professores 

colaboradores. 

 Identificados que foram o problema, as questões e os objetivos de investigação, foi 

necessário escolher um paradigma de investigação que permitisse compreender qual a 

eficácia da intervenção a implementar junto de alunos de percurso curricular alternativo, 

do quinto ano de escolaridade, do Ensino Básico. Paralelamente, pretendíamos que a 

pesquisa incorporasse práticas colaborativas entre investigadora, professores e técnicos 

que integram o conselho de turma, pelo que optámos por um método que facilitasse a 

identificação e avaliação de estratégias e recursos curriculares apropriados a estes alunos, 

e que, simultaneamente, consentisse a compreensão das práticas de colaboração, reflexão 

e articulação entre os atores educativos. A Investigação-Ação, enquanto método de 

investigação em Educação, que pode ser ligado à inovação e ao desenvolvimento 

curricular por permitir analisar, compreender, refletir e impulsionar mudanças nas 

práticas profissionais, pareceu-nos poder potenciar um modelo teórico-crítico de 

reorganização curricular, promotor de aprendizagens mais significativas para os alunos de 

percurso curricular alternativo.  

 A nossa investigação desenrolou-se na escola sede de um Agrupamento de Escolas 

do distrito de Lisboa, onde assistimos a um já longo histórico de implementação de 

projetos de percurso curricular alternativo, ao nível dos segundo e terceiros ciclos do 

Ensino Básico. 

 Centraremos a atenção, suportada pela natureza do nosso estudo empírico, na 

investigação qualitativa em Educação, por considerarmos este modelo interpretativo de 

investigação adequado à leitura compreensiva e interpretativa dos dados recolhidos e, 

igualmente, por questões de conveniência, por sermos professores da turma em estudo.  

 Sendo certo que o investigador faz parte integrante do grupo de participantes, 

diligenciaremos no sentido da triangulação dos dados recolhidos em entrevistas, em notas 

de campo decorrentes da observação participante, na análise documental e, em moldes a 

evitar enviesamentos, tentaremos reconstruí-los tendo em conta os objetivos a que nos 

propusemos e as questões de investigação para as quais pretendemos obter resposta. 

 



4 

 

Estrutura da Dissertação 

 

 A presente dissertação compreende sete capítulos, através dos quais se vai definindo 

a trajetória do estudo, de acordo com uma sequência que considerámos lógica e coerente. 

 

CAPÍTULO I – Introdução – Explicitamos as principais motivações que 

fundamentaram o nosso estudo e conduziram ao desenvolvimento da nossa investigação. 

Expomos, numa breve abordagem ao tema, a pertinência do mesmo, a problemática de 

partida e, finalmente, apresentamos o modo de organização deste estudo. 

 

CAPÍTULO II – Quadro Teórico de Referência – Apresentamos uma incursão pela 

literatura de pendor empírico, com vista a uma abordagem documentada que permita a 

contextualização do nosso estudo. Para tal, foram definidos os conceitos flexibilização 

curricular, percurso curricular alternativo, aprendizagem do pensar e processos reflexivos 

partilhados. Numa perspetiva de melhoria da qualidade do processo de ensino e de 

aprendizagem, encaramos a tríade investigação-colaboração-reflexão como fundamental 

no desenvolvimento profissional do professor e no sucesso escolar dos alunos. 

 

CAPÍTULO III – Ensinar e Aprender a Pensar – Analisamos a natureza e o 

desenvolvimento da metacognição quanto às implicações que pode ter sobre o ensino, a 

aprendizagem e, sobretudo no desenvolvimento intelectual dos alunos. Analisamos, 

ainda, o conceito metacognição e seus efeitos no desenvolvimento de estratégias do 

pensar junto de alunos de um percurso curricular alternativo, que apresentam baixo 

rendimento escolar e insucessos repetidos. 

 

CAPÍTULO IV – Processos e Modos de Ensinar e Aprender a Pensar – O Programa 

de Intervenção Pedagógica – Aprofundamos o tema da investigação, por meio de 

enquadramento teórico. Concebemos, com a colaboração dos professores participantes, 

um programa de intervenção pedagógica centrada no ensino e na aprendizagem do 

pensar, implementada em sala de aula, junto de alunos de uma turma de currículo 

alternativo, sendo que encarámos o treino de estratégias do pensar, nomeadamente as 

metacognitivas, como um assunto de curricula. 

 

CAPÍTULO V – Metodologia da Investigação – Descrevemos as opções e 

procedimentos da investigação. Num primeiro momento apresentamos e justificamos a 
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problemática, o plano de investigação, o processo de amostragem, as técnicas de 

investigação e instrumentos de pesquisa. De seguida, efetuamos a descrição das opções 

tomadas ao longo da investigação, referentes aos instrumentos utilizados na recolha, 

organização e análise dos dados.    

CAPÍTULO VI – Apresentação e Análise Interpretativa dos Resultados – 

Procedemos à descrição dos métodos de tratamento dos dados. Apresentamos, 

descrevemos e analisamos os dados obtidos e, de seguida, passamos à discussão dos 

resultados, em articulação com a revisão da literatura. 

 

CAPÍTULO VII – Conclusões – Neste capítulo relatamos as conclusões do estudo, 

tendo como referência as questões e os objetivos que presidiram à investigação, as suas 

limitações e implicações futuras da investigação.   

 

Referências – Referenciamos todas as fontes consultadas para a elaboração do trabalho, 

tendo por base as normas APA – American Psychological Association (6th ed., 2009). 

 

Apêndices – Publicitamos os documentos criados por nós e que sustentam o estudo 

desenvolvido.  

 

Anexos – Apresentamos os documentos auxiliares utilizados na recolha e análise da 

informação e que contribuíram para a investigação. 
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CAPÍTULO II – QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 

 

 Neste capítulo propomo-nos efetuar uma revisão da literatura, a partir da 

explicitação dos principais conceitos a que recorremos no desenvolvimento deste estudo, 

contextualizando as questões nele envolvidas. Para tal, expomos as principais linhas da 

investigação que estiveram na origem das opções que fizemos, visando a abordagem da 

problemática relativa às dimensões envolvidos nesta análise: currículo e flexibilização 

curricular; percurso curricular alternativo; ensino e aprendizagem do pensar; processos 

reflexivos partilhados.  

 

2.1. Currículo e Flexibilidade Curricular 

 

2.1.1. Delimitando o conceito de currículo. 

 

 Etimologicamente, o vocábulo currículo provém do verbo latino – currere – que 

transporta a ideia de caminho, trajetória, itinerário e remete para as noções de 

sequencialidade e de totalidade. Nos últimos anos este conceito inculcou-se no discurso 

pedagógico, tendo, no entanto, assumido diferentes significados por ser um conceito 

polissémico. Esta multiplicidade semântica advém dos diferentes significados e funções 

que lhe são atribuídos, gerando-se, por vezes, uma certa indefinição e imprecisão. O 

currículo, entendido como um conceito polissémico e ambíguo tem sido delimitado 

sobretudo em função do contexto social, económico e cultural das sociedades em que 

emergia. Temos ainda que ter em conta que a sua definição tem vindo a evoluir ao longo 

dos tempos, decorrente das diversas formas de conceber o processo ensino e 

aprendizagem. Em Kerr (1968) encontramos a definição de currículo como sendo «toda a 

aprendizagem planeada e guiada pela escola, seja ela ministrada em grupos ou 

individualmente, dentro ou fora da escola.» (p. 16). Também em Formosinho (1987) 

encontramos semelhante conceção porquanto, para este autor, o currículo pode ser 

entendido como tudo o que alunos aprendem na escola, seja ou não objeto de transmissão 

deliberada. Por seu lado, Roldão (1999) assevera que o currículo deve ser entendido 

como o «corpo de aprendizagens socialmente reconhecidas como necessárias, sejam elas 

de natureza científica, pragmática, humanista, cívica, interpessoal ou outras.» (p.24). Em 

traços muito gerais, e neste sentido, o currículo surge-nos como construção social e 
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cultural (Goodson, 2004). Zabalza (2003) sustenta que o «currículo são todas as 

disposições de processos que cada sociedade põe em marcha para tornar efetivo, através 

da escola, o direito dos jovens à educação e ao desenvolvimento pessoal e social, no 

sentido de oportunidades para a aprendizagem» (p.12), porque, em seu entender, o 

currículo escolar é o conjunto de «pressupostos de partida, das metas que se deseja 

alcançar; é o conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes que são consideradas 

importantes para serem trabalhadas na escola, ano após ano.» (p.25). Também nas 

palavras de Freitas (2001), tudo o que a escola organiza, em termos de aprendizagens 

significativas para os seus alunos, deve ser entendido como currículo.  

 Em Portugal, em termos normativos, no âmbito da Reorganização Curricular do 

Ensino Básico (2001), o currículo define-se como «o conjunto de aprendizagens e 

competências, integrando os conhecimentos, as capacidades, as atitudes e os valores, a 

desenvolver pelos alunos ao longo do ensino básico, de acordo com os objetivos 

consagrados na Lei de Bases do Sistema Educativo» (Decreto-Lei 6/2001, artigo 2.º, 

ponto 1).  

 Para Pacheco (2001), as diferentes conceções de currículo podem ser agregadas em 

duas conceções mais genéricas: o currículo formal – projeto normalizado e mais 

prescritivo de competências, objetivos e conteúdos a implementar num sistema educativo; 

o currículo informal – decorrente da aplicação desse mesmo projeto normalizado, leia-se 

dos programas, e que se traduz num conjunto de experiências educativas que acontecem 

no seio das escolas, pela apropriação que cada unidade orgânica faz do currículo 

nacional. 

 Situando o conceito de currículo num quadro histórico-cultural mais abrangente, 

para os autores supracitados, cabe à escola garantir e organizar o currículo. Nesta 

perspetiva, o currículo pode ser visto como um projeto curricular, que é construído de 

forma a dar resposta a uma determinada realidade ou contexto. Assim, deve conceber -se 

o currículo como o documento de identidade (Silva, 2000) de uma determinada escola ou 

agrupamento, turma ou aluno.  

 As conceções apresentadas proporcionam-nos uma base razoavelmente sustentada 

para que possamos afirmar que todas as atividades organizadas intencionalmente por uma 

escola se podem constituir como currículo. Ao mesmo tempo, não podemos perder de 

vista o facto de que o estudo do currículo deve, em última análise, dizer respeito às 
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relações entre duas perspetivas do currículo, entre intenção e realidade, para ligar 

eficazmente a teoria e a prática do currículo (Stenhouse, 1984).  

 

2.1.2. A gestão flexível do currículo 

 

 Presentemente atribui-se ao aluno um papel central na construção ativa, 

construtivista e interativa do conhecimento, em oposição à perspetiva tecnológica do 

currículo «pronto-a-vestir tamanho único» (Formosinho, 2008, p. 8). Segundo a 

perspetiva construtivista, propõe-se um currículo dinâmico, aberto, flexível, 

contextualizado e em construção.  

 O currículo entendido como um projeto pode assumir um duplo significado. Por um 

lado é o corpo das aprendizagens que se quer fazer aprender, por outro é o meio 

organizacional que se constitui para garantir as aprendizagens (Roldão, 1999). Surge, 

com esta autora, uma nova forma de encarar a gestão e o desenvolvimento curricular, 

tendo por base a noção de currículo em ação, isto é, os modos de dar forma atual e 

contextualizada às propostas contidas num currículo formal e prescritivo. Estas propostas 

devem são geridas de acordo com as necessidades detetadas e os objetivos pretendidos 

(Roldão, 2003). O currículo em ação, entendido como processo flexível, tem que ter em 

conta inúmeros fatores, nomeadamente: o contexto de aprendizagem, os recursos 

disponíveis, a tomada de decisões apropriadas, os professores e outros profissionais da 

educação e, sobretudo os alunos, de forma a encontrarem-se soluções adequadas às 

diversas necessidades e caraterísticas dos alunos e das escolas (Abrantes e Araújo, 2001).  

 O projeto de «Gestão Flexível do Currículo» surgiu durante o ano letivo 1996/1997, 

após o culminar do anteprojeto «Reflexão Participada» sobre os currículos do ensino 

básico. De acordo com o despacho n.º 9590/99, de 14 de maio, entende-se por gestão 

flexível do currículo «a possibilidade de cada escola, dentro dos limites do currículo 

nacional, organizar e gerir autonomamente todo o processo de ensino-aprendizagem. Este 

processo deverá adequar-se às necessidades diferenciadas de cada contexto escolar» 

(anexo, ponto 1). A reorganização curricular do ensino básico, promulgada através do 

Decreto-Lei 6/2001, de 18 de janeiro, veio permitir, não só uma diferenciação 

pedagógica, mas também a adequação e a flexibilização associadas à gestão curricular. 

Este normativo apresenta nove princípios orientadores, dos quais salientamos os 

seguintes, que sustentam a que se aludiu anteriormente: (1) Integração do currículo e da 
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avaliação, sendo esta última o elemento regulador do ensino e da aprendizagem; (2) 

Existência de áreas curriculares disciplinares e não disciplinares, visando a realização de 

aprendizagens significativas e a formação integral dos alunos, através da articulação e da 

contextualização dos saberes; (3) Reconhecimento da autonomia da escola no sentido da 

definição de um projeto de desenvolvimento do currículo adequado ao contexto e 

integrado no respetivo projeto educativo; (4) Valorização da diversidade de metodologias 

e estratégias de ensino e atividades de aprendizagens, visando favorecer o 

desenvolvimento de competências numa perspetiva de formação ao longo da vida; (5) 

Diversidade de ofertas educativas, tomando em consideração as necessidades dos alunos, 

de forma a assegurar que todos possam desenvolver as competências essenciais e 

estruturantes definidas para cada um dos ciclos e para a conclusão da escolaridade 

obrigatória (Decreto-Lei 6/2001, artigo 3.º).  

 Esta conceção de autonomia e gestão curricular envolve toda a «dimensão processual 

e dinâmica de currículo, considerando as duas vertentes: a sua construção e a sua 

implementação no terreno.» (Roldão, 1999, p. 38). Equacionando-se este conceito de 

currículo, num ensino sustentado na articulação curricular e nas práticas colaborativas 

efetivas, o professor assiste a um reforço da profissionalidade docente, sendo-lhe exigido 

o papel de «decisor e gestor do processo curricular» (Roldão, 1999, p. 38).  

 A decisão matricial curricular, para alunos de uma determinada escola ou turma, ou 

para os percursos curriculares alternativos, deverá resultar de uma reflexão sobre as 

competências, metodologias e formas de avaliação adequadas que neles se pretendem 

desenvolver para garantir experiências de aprendizagens significativas (Alonso, 1996). 

Gerir e flexibilizar o currículo são questões ligadas à autonomia das escolas, pelo que, 

para que este facto ocorra, há que deslocar os centros de decisão curricular para as 

escolas e entender o currículo prescrito a nível nacional como um guia que tem de 

respeitado a nível da ação local (Roldão, 2000a). Para a autora, o maior desafio da Escola 

é poder saber responder satisfatoriamente a todos os alunos. Porquanto, o currículo deve 

contemplar aprendizagens e competências comuns – o cuore curriculum – mas estas 

devem ser adaptadas aos alunos e ao contexto da escola que frequentam. Nesta 

perspetiva, o aluno emerge como agente ativo, reflexivo e competente, sendo que a 

competência é entendida como saber em ação. 
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 Ao atentarmos na análise do Despacho Normativo n.º 1/2006 confirma-se a 

necessidade de garantir, de entre outras medidas, uma gestão curricular que promova a 

inclusão de todos os alunos. 

Caraterizando-se a escola por ser um espaço plural, do ponto de vista social e cultural, em que as 

motivações, os interesses e as capacidades de aprendizagem dos alunos são muito diferenciados, 

importa garantir e flexibilizar dispositivos de organização e gestão do currículo destinados a alunos 

que revelem insucesso escolar repetido ou problemas de integração na comunidade educativa. 

(Despacho Normativo n.º 1/2006, preâmbulo) 

 Também nas turmas de percurso curricular alternativo, a conceção e gestão 

curricular requer a elaboração de programas específicos, enquanto instrumentos do 

próprio currículo e devem refletir os moldes em que se processa a articulação 

interdisciplinar, designadamente a adaptação ao público-alvo, ao contexto, ao tipo de 

aprendizagens e ao tipo de avaliação. Gerir o currículo destas e de outras turmas 

pressupõe diferenciar os conhecimentos e competências a desenvolver, os modos de 

ensinar e de aprender. A gestão do currículo subentende, sempre, a tomada de decisões 

que se julgam mais adequadas num determinado momento, para produzir aprendizagens 

significativas para os alunos.  

 

2.1.3. O professor e a gestão do currículo 

 

 A reorganização curricular, aliada à autonomia das escolas, refletida nos seus 

projetos educativo e curricular, constitui um instrumento legal que permite reforçar o 

papel do professor como elemento decisor e construtor do currículo. Com efeito, e 

segundo Abrantes (1999), o professor medeia as decisões sobre o currículo tendo por 

base o currículo nacional e as opções que a escola faz para cumprir as metas educativas 

ao nível nacional, pois os professores são profissionais que identificam as necessidades 

educativas e procuram soluções no quadro das orientações curriculares nacionais. 

 Os conceitos de currículo e de desenvolvimento curricular definem-se pela conceção 

da ação pedagógica e dependem das condições, recursos e limitações dos contextos e das 

forças de influência externas e internas que o enformam, mas sobretudo da ação 

educativa dos professores (Roldão, 2000a).  

 Na mesma linha de raciocínio, Pacheco (2001) afirma que: 

Por mais que uma reforma pretenda a mudança das práticas curriculares, que se registam ao nível da 

escola, estas manter-se-ão inalteráveis caso não se consiga conquistar os professores, fazendo-os 
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sentir sujeitos fundamentais no desenvolvimento de um projeto curricular ou de um projeto com 

objetivos orientados para a aprendizagem dos alunos. (p. 91) 

 O professor deve, então, assumir-se como parceiro do desenvolvimento curricular e, 

se não mesmo, um edificador desse mesmo currículo, porque é o elemento que dá sentido 

prático ao valor teórico do currículo, cumprindo o papel de mediador entre o currículo, os 

alunos e os seus pares, praticando uma verdadeira cultura de gestão curricular 

interdisciplinar através do trabalho colaborativo e reflexivo. Segundo Leite (2003), os 

conceitos de professor investigador e de professor reflexivo legitimam a conceção dos 

«professores como configuradores do currículo e como decisores da adequação do 

currículo nacional às realidades locais» (p. 80). E, é neste sentido que poderemos 

considerar o currículo como uma das ferramentas que permite que o professor se torne 

um investigador em sala de aula, e essa mesma pesquisa permite-lhe aprender e testar as 

suas ideias na prática (Stenhouse,1984). 

 No quadro da organização curricular do ensino básico «o professor tem de ser mais 

autónomo, porque, depois das definições tomadas pelo conselho de turma, ele vai ter de 

estabelecer as melhores estratégias de ensino-aprendizagem.» (Vieira, 2001, p. 21).   

 Consideramos que a gestão curricular é inseparável da prática docente, porque 

implica a decisão do que ensinar, de como organizar os conteúdos e competências e de 

como avaliar as decisões que toma.  

 Na mesma linha de pensamento, parafraseamos Sá-Chaves (2000): 

O conceito de currículo na sua máxima abrangência parece apontar para um espaço de mediação 

múltipla entre o aluno e o conhecimento, entre o professor e o conhecimento, entre o aluno e o 

professor e entre este micro contexto relacional e os outros níveis contextuais que constituem a sua 

envolvente física, social e cultural e nos quais todos os elementos se encontram em constante 

desenvolvimento e interação permanente. (p. 28) 

 No contexto de lecionação de turmas de currículo diferenciado são exigidas 

competências de ensino diferenciado e uma conceção de currículo de tipo flexível, 

ajustável a cada aluno, de acordo com a sua etapa de desenvolvimento ou conhecimentos 

prévios. Esta perspetiva é reforçada pela ideia defendida por Marchesi (2001) quando 

afirma que,  

o professor deve partir da compreensão de como aprendem os alunos e de qual é a melhor forma de 

os ensinar. O professor deve ser capaz de organizar e estruturar os conteúdos do currículo para que 

os alunos aprendam de uma forma ativa e significativa. (p. 106)  

 Em qualquer contexto educativo, sobretudo numa turma de percurso curricular 

alternativo, o papel do professor é multíplice, e a este é-lhe exigida, como já foi 
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mencionado anteriormente, uma grande capacidade de adaptação para saber gerir 

situações inusitadas, imprevisíveis, para promover ambientes adequados à aquisição de 

conhecimentos e ao desenvolvimento de competências do aprender, sobretudo a 

competência do aprender a pensar.  

 

2.2. Turmas de Percurso Curricular Alternativo – Âmbito e Objetivos 

 

Em 18 de janeiro de 2001 é publicado o Decreto-Lei n.º 6/2001. No preâmbulo do 

decreto assume-se como objetivo estratégico «a garantia de uma educação de base para 

todos, […] objetivo que implica conceder uma particular atenção às situações de 

exclusão». Nele se inscrevem novas modalidades de conceção, desenvolvimento e 

adequação do currículo: 

Emerge a necessidade de se ultrapassar uma visão de currículo como um conjunto de normas a 

cumprir de modo supostamente uniforme em todas as salas de aula e de ser apoiado, no contexto da 

crescente autonomia das escolas, o desenvolvimento de novas práticas de gestão curricular. 

(Decreto-Lei n.º 6/2001, preâmbulo) 

 Subjacente a esta filosofia educativa, a 6 de janeiro de 2006 entrou em vigor o 

Despacho Normativo n.º 1/2006. Nele se refere que a constituição de turmas de percurso 

curricular alternativo deve atender à especificidade do público-alvo e observar as 

seguintes condições: a constituição de turmas poderá ter como número mínimo dez 

alunos e um máximo de dezoito; os professores deverão reunir quinzenalmente; os alunos 

estão sujeitos ao regime de assiduidade geral previsto no Estatuto do Aluno dos Ensino 

Básico e Secundário; os conteúdos do projeto são determinados tendo em consideração os 

resultados de uma avaliação diagnóstica, as necessidades e os interesses dos alunos, bem 

como o meio em que se inserem. 

A estrutura curricular de cada ciclo deve ter como referência os planos curriculares constantes do 

Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto - Lei n.º 

209/2002, de 17 de outubro, acrescida de uma formação artística, vocacional […] que permita uma 

abordagem no domínio das artes e ofícios, das técnicas ou das tecnologias em geral. (Despacho 

Normativo n.º 1/2006, ponto n.º 2) 

 A matriz curricular «deve assegurar a aquisição de competências essenciais definidas 

para o ciclo de ensino, nomeadamente em Língua Portuguesa e Matemática, permitindo a 

permeabilidade entre percursos» (ponto n.º 3), pois a transição de um aluno com percurso 
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escolar alternativo para o currículo regular pode ocorrer em qualquer momento do ano 

letivo. 

 Com o intuito de garantir e flexibilizar instrumentos de organização e gestão do 

currículo, as escolas constituíram turmas de percurso curricular alternativo, 

subvencionadas pelo Despacho Normativo n.º 1/2006, que regulamenta a sua constituição 

e o seu funcionamento.  

 Estas turmas destinam-se a grupos de alunos até aos quinze anos de idade e que, 

cumulativamente, se apresentem nas seguintes situações:  

i) Apresentem insucesso escolar repetido;  

ii) Estejam em risco de marginalização, de exclusão social ou abandono escolar;   

iii) Manifestem dificuldades condicionantes da aprendizagem, nomeadamente: 

forte desmotivação, baixa autoestima, elevado índice de absentismo, fracas 

expetativas relativamente à aprendizagem e ao futuro, bem como o 

desencontro entre a cultura escolar e a cultura de origem.  

 O programa de percurso curricular alternativo é, pelo exposto, concebido com base 

na caraterização do grupo de alunos que o vai frequentar e na tomada de decisões sobre 

que competências essenciais (gerais, transversais e específicas) desenvolver, garantindo 

que todas elas serão mobilizadas até final da escolaridade obrigatória. 

 

2.3. Práticas Colaborativas Supervisionadas 

 

2.3.1. Trabalho colaborativo e práticas reflexivas. 

 

 No atual contexto educativo, as práticas de colaboração e reflexão interpares, 

caraterizadas pelo diálogo e partilha de ideias, pressupõem articulação interdisciplinar e 

intradisciplinar, no que diz respeito à ação pedagógica. Ao mesmo tempo, quer a 

colaboração, quer a reflexão atenuam o isolamento da sala de aula, legitimam a tomada 

de decisões partilhadas e fomentam o crescimento e o desenvolvimento pessoal e 

profissional (Day, 2001). 

 O termo reflexão protagoniza investigações e debates na Educação, assim, termos 

como pensamento reflexivo (Dewey,1979), ensino reflexivo (Zeichner,1993) e prática 

reflexiva (Schön, 2000) são frequentemente associados à investigação sobre as práticas 

dos professores. Em Dewey, emerge o pensamento reflexivo com uma função 
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instrumental, pois origina-se no confronto com situações ambíguas e problemáticas, dado 

que a finalidade é dotar o professor de meios de ação para enfrentar os desafios 

constantes. 

 Schön (1997) e Zheichner (1993) concebem uma organização reflexiva na qual o 

professor fundamenta as suas tomadas de decisão com base na relação dialogante que 

estabelece consigo próprio (postura introspetiva) e com os seus pares (postura colegial).  

 Para Schön, este modelo de trabalho do profissional da Educação inclui momentos 

de autoquestionamento, mas essencialmente de reflexão na ação, que consiste nas 

respostas pedagógicas perante a imprevisibilidade com que se depara; a reflexão sobre a 

ação, que assenta no pensar a prática e seus efeitos; a reflexão sobre a reflexão na ação, 

que se baseia na problematização da ação pessoal e profissional, fundamental para o 

conhecimento e o desenvolvimento profissional e que ajuda o professor a desenvolver-se 

e a construir a sua forma pessoal de conhecer e de intervir com vista à mudança. Schön 

(2000) argumenta ainda que, a partir da observação ou análise das práticas profissionais, 

o diálogo reflexivo ocorre durante a ação e é o centro da reflexão sobre a prática, e que 

esse mesmo diálogo reflexivo pode contribuir para a tomada de decisões, compreensão e 

troca de conhecimento e experiências. Salienta que os profissionais terão que estudar sua 

própria prática porque,  

o desenvolvimento de um ensino prático reflexivo pode somar-se a novas formas de pesquisa sobre 

a prática e de educação para essa prática, para criar um momento de ímpeto próprio, ou mesmo algo 

que se transmita por contágio. (p. 250)  

 Para Hargreaves (1998), a «colegialidade efetiva» abre caminhos para a ação 

conjunta e partilhada e explora a construção do conhecimento através da epistemologia 

da prática que se baseia num processo de formação ao longo da vida, através da 

compreensão e da interrelação ente o observado e o vivido (Alarcão e Tavares, 2003). 

 Numa perspetiva de melhoria da qualidade da Educação, o conceito de professor 

reflexivo tomou, nas últimas décadas, papel de destaque, com particular relevo para a 

cultura de trabalho colaborativo de auto e heterorreflexão.  

 Schön (1980) admite que a colaboração pode ser uma estratégia eficaz na Escola 

para fazer face aos problemas que continuamente se lhe colocam e, desse modo, a 

colaboração é proposta amplamente como sendo uma solução organizacional para os 

problemas da Escola atual, bem como uma solução eficaz para mudanças mais rápidas, 

sobretudo por propiciar maior capacidade de agir, prevenir, mediar, ou solucionar.  
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 A colaboração, entendida como estratégia eficaz de organização e ação do trabalho 

do professor, é uma «pedra angular das organizações pós-modernas» (Hargreaves, 1998, 

p. 19), designadamente nas escolas. A este propósito o autor defende não existir, contudo, 

uma forma única de colaboração docente, pelo que atesta que as relações de trabalho 

colaborativo, que se estabelecem entre os professores, tendem a ser ou espontâneas, ou 

difundidas no tempo e no espaço, ou voluntárias, ou imprevisíveis ou mesmo orientadas 

para o desenvolvimento, dependendo do contexto, motivos ou imposições.  

 Sabemos que o trabalho coletivo se reveste de inúmeras modalidades e, assim sendo 

consideramos que a colaboração é uma destas formas de trabalho coletivo, mas que não 

acontece pelo simples fato de haver um grupo de professores que se reúnem amiudadas 

vezes, cumprindo uma ordem de trabalhos que lhes é imposta pelos superiores 

hierárquicos. De facto, dependendo dos objetivos e das relações estabelecidas entre os 

professores, poderemos estar perante uma situação de trabalho coletivo que não seja 

colaborativo. Em muitas casos, a que se assiste, no seio das nossas escolas, é à 

modalidade de trabalho cooperativo, sendo que os professores se juntam para trabalhar 

para o mesmo fim, mas fazem-no por imperativo organizacional, de forma individual e 

pouco comprometida quanto ao contributo pessoal para a equipa ou para as dinâmicas 

coletivas que conduzem às mudanças educativas. 

 A colaboração deve ser entendida como uma eficaz estratégia de trabalho, mas 

requer «partilha e interação e não apenas a realização conjunta de atividades.» (Boavida e 

Ponte, 2002, p.4). Assim sendo, a cooperação e a colaboração não podem, em rigor, ser 

consideradas sinónimos.  

 

2.3.2. O trabalho em equipa. 

 

 A relação triádica entre investigação-colaboração-reflexão revela-se fundamental no 

desenvolvimento profissional do professor, indispensável para melhorar a qualidade da 

sua ação educativa, especialmente no que se refere ao sucesso escolar dos alunos, por 

consentir maior adequação às necessidades e às caraterísticas de cada aluno. 

 Com base nestas evidências, apontadas por nós anteriormente, constituímos um 

pequeno grupo de trabalho colaborativo na escola, envolvendo diretamente três 

professores e, indiretamente, o conselho de turma da turma de percurso curricular 

alternativo.  
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 A reflexão e a investigação sobre a prática pedagógica, centrada no ensino explícito 

de estratégias do pensar, num ambiente de colaboração entre os professores curriculares e 

investigadora, foram, neste estudo, consideradas imprescindíveis, pois assumimos que as 

práticas colaborativas entre docentes devem perseguir objetivos comuns, mais eficazes 

que os esforços individuais, sobretudo no que concerne ao trabalho com os alunos.  

 A literatura aponta inúmeras vantagens de se trabalhar em equipa e cada docente 

deve poder sentir-se parte de uma equipa. Como reflete Goulart (2002),  

o sucesso de uma equipa assenta em fatores fundamentais tais como a comunicação, a cooperação, a 

partilha de conhecimentos, ou seja, colaboração, a capacidade de estabelecer relações interpessoais, 

a abertura para compreender o ponto de vista do outro. (p. 261) 

 O trabalho em equipa propicia, igualmente, o desenvolvimento de projetos e a gestão 

do currículo de forma articulada e transdisciplinar, com o objetivo de garantir vivências e 

experiências significativas aos alunos (Castle,1997). Paralelamente, um trabalho colegial 

implica uma auto e heteroaprendizagem.  

 Neste contexto, os encontros de reflexão entre professores e investigadora 

pressupuseram debate, troca de ideias e partilha de estratégias com vista à (re)construção 

conjunta e participada do professor enquanto pessoa e profissional de Educação. 

 Com o propósito da passagem à prática (implementação do programa de 

intervenção) procedemos à reflexão em torno do conceito de aprender a pensar, com o 

objetivo de contextualizar e sensibilizar toda a equipa pedagógica para a participação na 

construção do programa de intervenção pedagógica.  

 No final de cada reunião, procedemos ao registo de notas de campo, o que permitiu 

analisar o nível de apropriação do conceito metacognição (totalmente desconhecido entre 

a equipa docente), os efeitos da ação pedagógica ao nível da prática docente e os efeitos 

do programa implementado.  

 Este estudo facultou, também, a discussão em torno dos conceitos colaboração e 

reflexão, o que nos possibilitou a tomada de consciência de que havia que diligenciar no 

sentido de promovermos uma prática reflexiva e uma postura de parceria, motivando os 

docentes para uma colegialidade não artificial, na qual a individualidade e criatividade 

não fossem descuradas (Hargreaves,1998). Também a este respeito Perrenoud (2002) 

assegura: «uma prática colaborativa e reflexiva não é apenas uma competência a serviço 

dos interesses do professor, é uma expressão da consciência profissional.» (p. 50). 
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2.4. Síntese do Capítulo 

 

 Neste capítulo revisitámos alguns autores que considerámos incontornáveis no 

contexto da nossa investigação, procurando delimitar os conceitos-chave que 

contextualizam o nosso estudo.  

 Verificámos que, no que concerne ao currículo, ainda se constata uma certa 

imprecisão e que, por ser um conceito polissémico, deve ser delimitado sobretudo em 

função do contexto social, económico e cultural específico.  

 Entendemos delimitar o termo currículo como projeto, de forma a propor soluções 

adequadas às diversas necessidades e caraterísticas dos alunos de uma turma de percurso 

curricular alternativo. 

 No sistema de ensino, o professor surge como um elemento decisor e construtor do 

currículo, porque medeia as decisões sobre o currículo das turmas que leciona, 

promovendo a diferenciação pedagógica indispensável ao sucesso dos seus alunos 

(microplanificação), tendo por base o currículo nacional (macroplanificação) e as opções 

que a escola faz para cumprir as metas educativas a que se propôs no seu projeto 

educativo diferenciador (mesoplanificação).  

 Por fim, apontámos as vantagens da colaboração, entendida como um processo 

contínuo que deve ser estimulado e promovido para que possa conduzir a uma prática 

reflexiva que favoreça o conhecimento e o desenvolvimento profissional do professor. 
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CAPÍTULO III – ENSINAR E APRENDER A PENSAR  
 

3.1. Delimitando o Conceito de Competência 

 

 Já muito se argumentou sobre como deveria ser a Escola do século XXI. Segundo 

Lawton (1998) deverá constituir-se como uma instituição cultural centrada em valores e 

num currículo focado nas competências e nos processos, mais do que nos produtos da 

aprendizagem. Nesta perspetiva, a Escola deve poder contribuir para o desenvolvimento 

cognitivo e metacognitivo dos alunos, ou seja, para tornar os alunos competentes. Deve 

constituir-se como uma entidade inclusiva que permita, na prática, evidenciar e 

concretizar a ideia fundamental que todas as crianças devem aprender juntas, apesar das 

dificuldades ou diferenças. Mais ainda, visar-se-á acomodar a diversidade de perfis de 

aprendizagens, independentemente das condições físicas, intelectuais, sociais, 

emocionais, linguísticas ou outras, de modo a haver igualdade de oportunidades 

autênticas para todos os alunos.  

 Com efeito, o conhecimento encontra-se em constante transformação; vive-se numa 

sociedade do conhecimento que Hargreaves (2003) designa por “sociedade de 

aprendizagem”, onde a importância da formação ao longo da vida surge como uma forma 

de capacitar os indivíduos para os constantes desafios e mutações em termos sociais e 

culturais.  

 Nesta nova visão de Escola, o aluno assume um papel central na construção ativa e 

interativa do conhecimento, desenvolvendo as suas próprias competências, competências 

essas que integram conhecimentos, capacidades e atitudes e que podem ser entendidas 

como o «saber em ação ou em uso» (Perrenoud, 2001). E completa: 

Uma competência não é um saber procedimental codificado que pode ser aplicado literalmente. Ela 

mobiliza saberes declarativos que descrevem o real; procedimentais que prescrevem o caminho a ser 

seguido e condicionais, que dizem em que momento deve realizar-se determinada ação. Uma 

competência é mais do que uma simples aplicação de saberes; ela contém uma parcela de raciocínio, 

antecipação, julgamento, criação, aproximação, síntese e risco. (p. 141) 

 Tendo em vista esse cenário, o Parlamento Europeu (2006) elaborou uma 

recomendação aos Estados-Membros da Comunidade Europeia, sintetizada em um 

quadro comum de referências intitulado «Competências Essenciais para a Aprendizagem 

ao Longo da Vida». O conceito de competência anunciado nestes documentos envolve: 
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...uma combinação de conhecimentos, aptidões e atitudes adequadas ao contexto. As 

competências essenciais são aquelas que são necessárias a todas as pessoas para a realização e o 

desenvolvimento pessoais, para exercerem uma cidadania ativa, para a inclusão social e para o 

emprego. (p. 4) 

 A sala de aula é um espaço por excelência onde o professor pode intervir também 

nesta matéria. Numa sociedade em constante transmutação, na qual o conhecimento 

científico evolui rapidamente e se desatualiza ainda mais rapidamente, é fundamental que 

o professor não se centre só na transmissão dos conteúdos programáticos, mas que se 

proponha desenvolver nos alunos disposições positivas para aprenderem 

significativamente, ao mesmo tempo que estimula o desenvolvimento de comportamentos 

e competências atitudinais.  

 Dewey (1959) apontou a importância da aprendizagem partindo da experiência. 

Assim, o ato de pensar deve ser guiado por um objetivo que mude na medida em que 

muda a natureza do problema a resolver pois, ao mesmo tempo, esse objetivo orienta o 

processo do ato de pensar. Emerge, em Dewey, o conceito do pensar bem que sustenta o 

pensamento reflexivo. Neste autor encontramos, também, a afirmação de que o professor 

deve conhecer as experiências passadas dos alunos, para lhes permitir o desenvolvimento 

de hábitos de reflexão ou bons hábitos de pensamento, na medida que, para este autor, 

mais relevante do que ensinar a pensar, é a aquisição do hábito de refletir sobre o pensar. 

 

3.2. A Metacognição 

 

 Flavell foi um dos pioneiros a escrever sobre o que hoje denominamos 

metacognição. À época, início dos anos 70, a sua pesquisa concentrava-se nos processos 

de metamemória.  

 Flavell (1977) definiu metacognição como sendo «o conhecimento que uma pessoa 

tem de seus próprios processos cognitivos, de seus produtos e de tudo a eles relacionado, 

por exemplo, as propriedades atinentes à aprendizagem de informação ou de dados.» (p. 

12). Pelas palavras do autor depreende-se que a metacognição se refere à avaliação ativa, 

à autorregulação e à organização destes processos, em função dos objetos cognitivos, 

para alcançar uma meta ou um objetivo concreto. Relaciona-se com a capacidade que um 

indivíduo tem de refletir sobre como se processa o seu próprio pensamento quando leva a 

cabo uma tarefa, quando resolve um problema ou quando supervisiona, monitoriza e 

avalia a estratégia que selecionou.   
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 Muito embora sejam inúmeros os autores que definem o conceito metacognição, 

destacamos algumas significações que nos parecem relevantes. Assim, para Sternberg 

(2000), a metacognição é um conjunto de processos de controlo intelectual que 

proporcionam ao indivíduo a resolução de novos problemas, enquanto Brown (1987) 

atesta que «a metacognição é um conhecer sobre o conhecer.» (p.131) referindo-se ao 

controlo intencional e consciente da própria atividade metacognitiva. Para Salema (1995), 

metacognição é sinónimo de facilidade de conhecer e pensar sobre o próprio pensar. 

Segundo a autora o desenvolvimento da metacognição permite «a tomada de consciência 

e conhecimento de si próprio, da natureza das tarefas, das estratégias e o controlo 

consciente do processo de realização das mesmas.» (p. 51). Por conseguinte, o aluno 

passa a saber aquilo que sabe, o que precisa saber, e como deve agir para aprender. 

 O estudo e a reflexão em torno da metacognição é, sem dúvida, um dos caminhos 

para que a pessoa conheça suas capacidades, competências e limitações, com vista à 

realização de qualquer tarefa no seu processo de aprendizagem ao longo da vida.  

 O processo de aprendizagem ao longo da vida, enquanto processo contínuo, 

pressupõe autonomia e motivação para aprender a aprender. Esta competência surge 

como uma das oito competências-chave que permite a autorregulação na aprendizagem 

ao longo da vida (Comissão Europeia, 2006). 

Aprender a aprender é a capacidade de iniciar e prosseguir uma aprendizagem, de organizar a sua 

própria aprendizagem. Esta competência implica também que o indivíduo tenha consciência do seu 

próprio método de aprendizagem e das suas próprias necessidades, identificando as oportunidades 

disponíveis (…) Aprender a aprender obriga os aprendentes a apoiarem-se nas experiências de vida 

e de aprendizagem anteriores a fim de aplicarem os novos conhecimentos e aptidões em contextos 

variados. A motivação e a confiança são elementos fundamentais para a aquisição desta 

competência. (p.7) 

 Esta competência implica que o indivíduo tenha consciência do seu próprio método 

de aprendizagem e das suas próprias necessidades, identificando as oportunidades 

disponíveis, e que tenha a capacidade de ultrapassar os obstáculos, transferindo 

conhecimentos para novas situações, a fim de realizar aprendizagens bem-sucedidas. 

Nesta perspetiva, «a noção de aprender a pensar está associada à tomada de consciência 

de um processo de construção ativa e deliberada» (Salema, 2005, p. 60).  

 O uso da metacognição favorece, do mesmo modo, o desenvolvimento da motivação 

para aprender, a construção de um autoconceito de aprendente, a aprendizagem de 

estratégias de resolução de problemas que favoreçam o sucesso, a transferência e a 
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autorregulação (Doly,1999). Assim sendo, em nosso entender, o ensino da aprendizagem 

do pensar deve incrementar estratégias metacognitivas que impliquem o aluno no 

controlo da sua própria aprendizagem. Concordamos com Salema (2005) quando defende 

que, especialmente para os alunos com baixo rendimento escolar, o ensino deve: 

(…) assegurar a criação um contexto que apoie a aprendizagem, desenvolvendo procedimentos mais 

dirigidos à compreensão do que à correção, analisando e avaliando mais o processo de 

aprendizagem do que os seus produtos, proporcionando oportunidades para uma grande participação 

dos alunos, no sentido de eles próprios detetarem os erros e conduzindo a uma menor intervenção do 

professor. (p. 70) 

 

3.3. O Processo Metacognitivo 

 

 Salema (1995) compendia os pressupostos apresentados por Flavell (1976, 1981, 

1985, 1992) que distingue entre conhecimento metacognitivo e experiência 

metacognitiva.  

 Ao processo metacognitivo associa-se o conhecimento ou a crença que o indivíduo 

tem sobre si mesmo, nomeadamente sobre os fatores pessoais, sociais, ambientais e 

culturais que influenciam as suas atividades cognitivas e as suas concretizações. A este 

conhecimento metacognitivo Flavell (1976, p. 166) associa três variáveis:  

i) A pessoa – abrange o conhecimento das diferenças intra e interindividuais;  

ii) A tarefa – inclui o conhecimento, a compreensão e a seleção de informação 

indispensável para a concretização bem-sucedida da tarefa;  

iii) A estratégia – referente ao conhecimento de procedimentos adequados para 

alcançar os objetivos.  

 Os conhecimentos metacognitivos são, desta forma, construídos e transformados, 

através de experiências conscientes, com metas cognitivas e ações devidamente 

planeadas. 

 Por seu lado, a experiência metacognitiva está associado aos processos volitivos, 

reportando-se às perceções ou emoções conscientes que acompanham qualquer atividade 

cognitiva, tal como se atesta na figura abaixo. 

 

 

 

 



22 

 

Conhecimento Metacognitivo 

   

 Fatores pessoais  Fatores relacionados 

com as tarefas 

 Fatores relacionados 

com as estratégias 

Conjunto de conhecimentos e 

crenças que possuímos 

acerca do nosso 

funcionamento como 

pessoas, acerca de tudo o que 

nos distingue dos outros e, 

igualmente, o que distingue 

os outros entre si. 

 Conjunto de 

conhecimentos que 

possuímos relacionados 

com a informação que 

dispomos para realizar 

uma tarefa e com a 

informação que dispomos 

relativa aos objetivos e 

exigências dessa mesma 

tarefa. 

 Conjunto de 

conhecimentos que 

dizem respeito às 

informações que 

possuímos sobre os 

processos e os recursos 

que possuímos ou 

poderemos mobilizar 

para realizar uma dada 

tarefa.  

 

Experiências Metacognitivas 

Figura 3.1 – O processo metacognitivo: conhecimento e experiência. (Adaptado de Silva & 

Sá, 1997, p. 34)  

 

3.4. A Metacognição Enquanto Fator para a Autonomização – Metacognição e 

Aprendizagem 

 

 Apesar de todo o debate existente em torno do conceito de metacognição, tem sido 

consensual a validação do desenvolvimento da metacognição para o sucesso na 

aprendizagem. Os programas de intervenção que contemplam, além de atividades 

cognitivas, atividades metacognitivas têm observado promissores resultados em termos 

de realização escolar (Grangeat, 1996). 

 Idealmente, os professores funcionam como mediadores na aprendizagem. De 

acordo com Brown (1987), os professores assumem um papel fundamental na preparação 

dos alunos no planeamento e monitorização das suas próprias atividades mentais. 

 De modo a estimular a metacognição, o professor tem toda a vantagem em 

multiplicar as situações de investigação e a resolução de problemas de diferentes níveis 

de complexidade, com o intuito de ensinar como perspetivar alternativas e como 

antecipar as consequências dessas escolhas. Assim, podemos pensar como Flavell (1985) 

que sustenta que se as competências metacognitivas são, como parecem, úteis, devem ser 

ensinadas como parte integrante do programa escolar. Os professores deverão ser capazes 

de planificar o ensino em função das competências metacognitivas que as tarefas 
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escolares põem em ação. Só este tipo de pedagogia ativa pode dar ao aluno, sobretudo se 

tem dificuldades na sua aprendizagem, oportunidades de conduzir, de maneira refletida, 

as suas próprias operações cognitivas (Grangeat, 1999). 

 Para Cosme e Trindade (2001) é inevitável que a Escola se constitua  

como um contexto que estimule os seus alunos a apropriar-se e a construir, de uma forma 

progressiva, o seu património pessoal de metaconhecimentos, ou seja, de conhecimentos sobre o 

modo como se adquire, gere, utiliza e alarga o seu campo de saberes. (p. 13) 

 

3.5. O Ensino para a Compreensão em Sala de Aula 

 

 É comummente aceite que uma pedagogia centrada no desenvolvimento de 

competências metacognitivas e no esforço cognitivo das aprendizagens é uma pedagogia 

centrada na autonomia intelectual e na adaptação (Bouffard-Bouchard, 1991). Para que 

tal ocorra, é imprescindível que os alunos aprendam a pensar, a fim de serem 

competentes numa sociedade em constante transformação e cada vez mais competitiva. 

Os alunos devem ser preparados para analisar criticamente informações, para fazerem 

escolhas adequadas a cada solicitação 

 Aos professores cabe a tarefa de incorporar um currículo mais focalizado no ensino 

para a compreensão, planificando estratégias e iniciativas educativas que enformem os 

conteúdos e competências essenciais, o que devem os alunos compreender sobre eles, 

como fomentar a compreensão e como avaliar se os alunos compreendem 

verdadeiramente. 

 Na última década do século XX verificou-se uma atenção renovada pelo ensino para 

a compreensão, enquanto peça-chave para o sucesso dos alunos (Murnane e Levy, 1996), 

sendo que compreensão deve ser entendida como capacidade de desempenho flexível em 

torno do tópico específico, o que pressupõe que o sujeito pensa e reflete em torno daquilo 

que sabe. Um desempenho para a compreensão implica o desenvolvimento de uma 

correta construção mental que concorre para um bom desempenho intelectual, porque «o 

sujeito é colocado perante tarefas que favorecem a aprendizagem processual, na medida 

em que desempenhos requerem atenção, prática, refinamento.» (Perkins, 2007, pp. 37–

45). 

 Neste âmbito, alguns princípios gerais ajudam a definir o trabalho do professor e do 

aluno num ensino para a compreensão, são eles: 
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i)  Aprender ocorre por meio do pensamento reflexivo perante desafios de 

compreensão acessíveis e estimulantes para o aluno; 

ii) Aprender para a compreensão requer uma cadeia de desempenhos de 

compreensão de níveis de dificuldade crescente; 

iii) Aprender envolve confrontos com desempenhos de compreensão anteriores, 

sobretudo quando se verifica uma barreira a novas aprendizagens; 

iv) Os desempenhos de compreensão são construídos a partir de compreensões 

anteriores e de novas aprendizagens proporcionadas pelo professor. 

 A noção de ensino para a compreensão que apresentamos, baseada em Perkins 

(2007), baseia-se nas dicotomias entre representação e capacidade de desempenho e a 

descoberta de diferentes desempenhos de compreensão, no sentido em que o que o aluno 

não se limita apenas a reproduzir conhecimentos, mas apresenta o raciocínio de 

desempenho que desenvolve ou elabora. Esta visão da compreensão está intimamente 

ligada ao construtivismo de desempenho, por apresentar uma clara tendência para colocar 

o aluno no centro do processo de aprendizagem.  

 

3.6. A Metacompreensão e Compreensão Leitora 

 

 Ler implica compreender o que se lê e, ao ler, o sujeito constrói sentidos e mobiliza 

diferentes competências. De uma forma simplificada, podemos falar em dois grandes 

grupos de competências leitoras:  

i) Competências básicas, ao nível do reconhecimento de letras e de palavras, ou seja, 

decifração;  

ii) Competências de ordem superior, ao nível da construção de significado, quer seja 

dentro da frase, entre sequências de frases ou no texto como um todo.  

 No nosso estudo centrámos a atenção no segundo tipo de competências, pois o 

desenvolvimento destas competências exige a mobilização de diferentes processos 

mentais. O ato de ler, por ser complexo, implica um trabalho de gestão da compreensão 

(Gaté, Géninet, Giroul, & La Garanderie, 2009) assegurado pelos processos 

metacognitivos. Estes processos permitem ao indivíduo pensar acerca dos seus próprios 

processos cognitivos, monitorizar dificuldades de compreensão e selecionar as estratégias 

mais adequadas, controlando a compreensão e a evocação a longo prazo (Irwin, 1986; 

Giasson, 2005; Miguel, 2006). 
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 No estudo da metacompreensão destacam-se duas correntes: 

 Na primeira, (Flavell, 1981) um leitor reflete sobre os conhecimentos, capacidades e 

estratégias que possui e sobre os recursos necessários para concretizar eficazmente uma 

atividade de leitura. Este processo subdivide-se habitualmente em três vertentes: 

i) O conhecimento do leitor acerca das suas capacidades e dos seus limites cognitivos, 

dos seus interesses e da sua motivação; 

ii) O conhecimento sobre a atividade de leitura, em que o leitor está consciente das 

exigências da tarefa; 

iii) O conhecimento sobre as estratégias disponíveis, em que o leitor está consciente 

das estratégias úteis para resolver um problema de leitura ou para dar resposta a 

uma atividade (Giasson, 2000).  

 Na segunda incide-se sobre a aptidão de um sujeito para utilizar processos de 

autorregulação (Paris, Van Der Westhuizen  Wask, 1987) que permitem ao leitor 

verificar se a compreensão ocorre e, acaso não ocorra, utilizar estratégias de superação 

das dificuldades com que se depara (Palmer, Knowkerb e Stowe 1986).  

 Segundo Brown (1987), estes processos de gestão podem assumir diferentes aspetos: 

i) Saber do que precisamos para compreender; 

ii)  Saber quando compreendemos ou não compreendemos; 

iii) Saber o que compreendemos e o que não compreendemos;  

iv) Saber que podemos fazer alguma coisa quando não compreendemos. 

 Os leitores eficientes utilizam diferentes estratégias para lidar com as dificuldades 

encontradas, nomeadamente: 

i) Subestimar a incoerência: o leitor desvaloriza a informação acessória, desde que 

não comprometa a compreensão do texto;  

ii)  Procurar explicações alternativas, abandonando as hipóteses formuladas 

anteriormente; 

iii) Retroceder na leitura ou explorar partes do texto num esforço para situar o 

elemento discordante ou para distinguir a essencial do acessório. Para tal socorre-se 

da releitura; 

iv) Procurar a solução no exterior do texto, junto de uma pessoa, no dicionário ou em 

outros recursos (Giasson, 2000). 
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3.7. Delimitando o Conceito de Estratégia de Aprendizagem 

 

 A investigação sobre os efeitos das estratégias na aprendizagem constitui, desde há 

muito tempo, um tema importante da área da aprendizagem autorregulada (Schunk e 

Zimmerman, 1994). Apesar de existir um alargado consenso entre os investigadores, 

relativamente à importância do papel desempenhado pelas estratégias de aprendizagem 

na estruturação de aprendizagens significativas, estes nem sempre convergem na sua 

definição. O que se verifica é que se intricam estratégias com técnicas e procedimentos de 

ensino e o conceito de estratégia, em educação, tem sido explicitado partindo da sua 

distinção com o da técnica.  

 Uma estratégia pode definir-se como uma planificação de atividades que visam 

atingir um objetivo, sendo que serão sempre conscientes e intencionais.  

 Zimmerman (1989) define, do seguinte modo, o conceito estratégias de 

aprendizagem: «as ações e processos dirigidos para adquirir informação ou capacidades 

que envolvem um propósito e perceções instrumentalizadas pelos alunos, podem ser 

consideradas estratégias de aprendizagem.» (p. 329). 

 A tarefa, por seu lado, consiste na exigência de uma ação ou um conjunto de ações 

para se atingir um objetivo e podem ser utilizadas de forma mecânica sem que haja, para 

a sua utilização, um propósito de aprendizagem por parte de quem as usa.  

 No contexto específico da aprendizagem, Nisbet e Schucksmith (1986) consideram a 

estratégia um guia de ações, «sequências integradas de procedimentos que se elegem com 

um determinado propósito» (p. 22) na realização de qualquer tarefa. Donde, nas palavras 

de estes autores, o ensino das estratégias de aprendizagem visa fornecer ao aluno um 

conjunto de procedimentos que o ajudem na realização das tarefas intelectuais. Portanto, 

nesta linha de pensamento, a estratégia pode ser entendida como uma meta tarefa, sendo 

que os alunos aprendem a selecioná-la com o propósito de facilitar a aquisição e a 

transferência da informação. 

 Alguns teóricos distinguem as estratégias cognitivas das metacognitivas (Garner & 

Alexander, 1989). Para Dembo (1994), as estratégias cognitivas referem-se a 

comportamentos e pensamentos que influenciam a eficiência do processo de 

aprendizagem. As estratégias metacognitivas são consideradas por este autor como 

procedimentos que o indivíduo usa para planear, monitorizar e regular o seu próprio 

pensamento. 
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 Apesar das distinções mencionadas, o termo estratégias de aprendizagem vem sendo 

amplamente utilizado referente tanto às estratégias cognitivas como às metacognitivas 

(Zimmerman e Martinez-Pons,1986). Investigando o que os alunos fazem quando 

aprendem, estes autores encontraram onze tipos de estratégias de aprendizagem: 

autoavaliação, organização, transformação, estabelecimento de metas, planeamento, 

pesquisa de informação, registo de informação, automonitorização, organização do 

ambiente, solicitação de ajuda e revisão.  

 Em suma, a partir das diferentes definições referenciadas, entendemos poder definir 

o conceito de estratégias de aprendizagem como operações ou atividades mentais, de 

carácter intencional, que facilitam os processos de aprendizagem, ao nível do 

processamento, organização, retenção e recuperação da informação em função de uma 

determinada tarefa ou objetivo. 

 

3.8. Síntese do capítulo 

 

 Neste capítulo analisámos o processo de desenvolvimento do conhecimento 

metacognitivo, na tentativa de compreender como se processa a aprendizagem do pensar 

dos alunos e como o desenvolvimento da metacognição pode contribuir para uma maior 

consciência dos seus processos de aprendizagem.  

 A metacognição é o conhecimento dos próprios processos mentais e esse mesmo 

conhecimento é o elemento determinante na maioria das atividades estratégicas.  

 Os resultados da investigação indicam que os alunos, mesmo os mais jovens, 

possuem um considerável grau de conhecimento metacognitivo e que este pode ser 

desenvolvido em sala de aula. Este conhecimento consiste na capacidade de avaliar 

informação, a dificuldade relativa à tarefa, o conhecimento de como se processa a sua 

própria aprendizagem e a forma estratégica de como se opera o aprender a pensar.  

 A maior dificuldade parece ser a de desenvolver a capacidade de usar 

estrategicamente esse conhecimento para alcançar um fim cognitivo, pelo que se verifica 

a necessidade de ensinar como pensar sobre o próprio pensamento, utilizando 

deliberadamente as estratégias mais eficazes, nomeadamente no que se refere ao 

desenvolvimento da competência leitora, que permite ao discente a apreensão do mundo 

que o rodeia. 
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CAPÍTULO IV – PROCESSOS E MODOS DE ENSINAR A 

APRENDER A PENSAR – A INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

 Neste capítulo, descrevemos a intervenção realizada com os alunos de uma turma de 

percurso curricular alternativo, em contexto de sala de aula. Para tal, aludimos à 

investigação sobre programas de intervenção similares ao gizado. Justificamos a sua 

pertinência quanto ao contributo para o sucesso educativo dos alunos com baixo 

rendimento escolar. Explicitamos os objetivos, as estratégias e as competências a 

operacionalizar com os alunos, assim como a metodologia de abordagem do programa, 

nomeadamente quanto aos procedimentos de ensino a implementar.  

 

4.1. Justificação da Intervenção Pedagógica  

 

 Pelo exposto ao longo desta dissertação, parece-nos ser consensual que o 

desenvolvimento de estratégias do pensar resulta em uma melhoria da atividade 

intelectual, logo, do processo de aprender, e podem ser ensinadas como parte dos 

curricula ou mediante a implementação de programas específicos para o efeito. Foi esta 

última opção que orientou o nosso estudo.  

 Procurámos verificar os efeitos de um ensino explícito e sistemático de estratégias 

do pensar na compreensão textual – competência transcurricular de intervenção 

pedagógica prioritária, apontada pelos professores do conselho de turma, na fase de 

diagnóstico de conhecimentos e competências dos alunos da amostra.  

 

4.2. A Investigação sobre Programas de Desenvolvimento de Estratégias 

Metacognitivas 

 

 As implicações educativas do conceito de metacognição podem ser discutidas em 

função dos resultados da investigação relacionadas com o desenvolvimento de estratégias 

metacognitivas e de programas de competências de estudo, que de forma geral, 

pretendem chamar a atenção para: 

i) O valor destes programas na melhoria da persistência e resiliência perante as 

dificuldades de aprendizagem e, sobretudo, perante as dificuldades instrumentais 
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para construir esquemas, mapas conceptuais, elaborar resumos ou planificar o seu 

estudo (Puentes, 1992); 

ii) As potencialidades dos programas junto de alunos mais jovens ou que manifestam 

grandes dificuldades de aprendizagem (Carita, Silva, Monteiro, & Diniz, 1998); 

iii) Os benefícios obtidos pelos alunos que frequentam estes programas ao nível da 

utilização de estratégias facilitadoras da compreensão de textos e do 

reconhecimento do esforço pessoal e da motivação como fatores decisivos para a 

promoção do sucesso escolar (Lopes da Silva & Sá, 1997; Salema, 2001);  

iv) O reconhecimento da relevância das atividades metacognitivas como fator 

potenciador das aprendizagens e sua transferência (Salema,1997).  

 Neste âmbito, Noel, Romanville e Wolfs (1995) defendem que «os alunos que obtêm 

melhores resultados escolares são aqueles que demonstram capacidades de utilizar 

estratégias metacognitivas mais elaboradas e estruturadas» (p. 49). 

 

4.3. O Reconhecimento da Importância Educativa do Conceito de Metacognição 

 

 A implementação de projetos e programas educativos relacionados com o 

desenvolvimento de estratégias e métodos de estudo, enquanto fatores reguladores das 

atividades escolares, reconhecem a metacognição como um conceito de relevância no 

contexto educativo.  

 Partimos do entendimento de metacognição como todo o tipo de conhecimento que o 

indivíduo adquire sobre as suas capacidades, as especificidades de cada tarefa e as 

estratégias que potenciam a eficácia educativa. Por desenvolvimento potencial 

entendemos a diferença entre o desenvolvimento inicial do indivíduo e o 

desenvolvimento determinado pelo seu desempenho ante a mediação por parte do 

professor. 

 Como defende Meirieu (1991), o confronto com os objetos do saber pode contribuir 

para que um sujeito descubra as especificidades do seu próprio funcionamento 

intelectual. 

 Em nosso entender, a Escola não se deve constituir apenas como um espaço de 

difusão de saberes, mas como um espaço, por excelência, de aquisição e desenvolvimento 

de estratégias metacognitivas, ou seja, de conhecimento sobre o modo como se adquire, 

gere, utiliza e amplia o campo de conhecimentos e de competências.  
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 Pretendeu-se levar a cabo uma intervenção pedagógica que valorizasse o aluno 

enquanto pessoa em desenvolvimento, porque julgamos que aprender resulta não só do 

acesso que se tem ao conhecimento, mas provém essencialmente do envolvimento 

emotivo e cognitivo na própria aprendizagem, refletindo sobre os processos mentais, as 

tarefas, as estratégias utilizadas, e como estes se processam e desenvolvem. 

 

4.4. Emergência de uma Área de Intervenção Pedagógica Centrada no 

Desenvolvimento de Estratégias Metacognitivas em uma Turma de Percurso 

Curricular Alternativo 

 

 Desde que se procedeu ao diagnóstico de competências dos alunos desta turma, 

sentimos necessidade de organizar contextos educativos que estimulassem aprendizagens 

significativas, valorando os processos que subjazem à sua construção. 

 Considerámos relevante levar a cabo a execução de um programa de intervenção 

pedagógica que atendesse ao ensino e à aprendizagem de estratégias do pensar e à 

indução de componentes motivacionais, por serem mais promissoras para a recuperação 

dos alunos em risco (Carr 1989; Borkowski & Thorpe, 1994; Krouse & Krouse, 1981; 

Salema, 1995) e, ao mesmo tempo, que mobilizasse os professores do conselho de turma 

para que estes alargassem o campo de experiências educativas a proporcionar aos alunos, 

com vista a ultrapassarem parte das suas dificuldades de aprendizagem.  

 Para tal, centrámo-nos na urgência em fomentar a autoconfiança e a indução de 

crenças positivas acerca da importância do esforço pessoal adequado para a superação 

das dificuldades escolares, porque a motivação para aprender foi por nós entendida como 

uma dimensão transversal que influencia, de forma significativa, o processo de ensino e 

aprendizagem. Desta feita, o sucesso deste programa dependerá, em parte, do facto de os 

alunos aderirem empaticamente ao programa, de participarem nas atividades de forma 

empenhada, de entenderem os objetivos e as estratégias mais adequadas para realizarem 

as tarefas e se participarem na avaliação dos processos e produtos da sua aprendizagem.  

 Para que o aluno deseje aprender e seja persistente na realização das tarefas, há que 

criar e organizar ambientes e contextos educativos que proporcionem experiências de 

aprendizagem significativa, sobretudo a alunos que não obtiveram sucesso num percurso 

regular dentro do sistema educativo.  
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 Cientes de que as atividades de natureza metacognitiva, nomeadamente as estratégias 

metacognitivas, adquirem maior visibilidade e contribuem para a definição de uma 

conceção de aprendizagem eficaz se forem alvo de ensino direto e sistemático (Kurtz & 

Borkowisky, 1990; Moely, Hart, Santulli, Leal, Johnson, Rao, & Burney,1986), 

planificámos o ensino das estratégias do pensar com o intuito de permitir estimular o 

autodesenvolvimento e a autoaprendizagem dos alunos.  

 Concebemos, à semelhança do que defende Perrenoud (1999) o processo de 

aprendizagem como «meio de procurar desenvolver estratégias de ordem superior, 

antecipação, planificação, resolução de problemas e conceptualização, que permitam 

melhorar os processos cognitivos e metacognitivos dos alunos.» (p. 96). 

 

4.5. A Construção das Aprendizagens e Desenvolvimento de Estratégias numa Ótica 

Construtivista e Metacognitivista 

 

 As pedagogias da aprendizagem de cariz construtivista reconhecem que os alunos 

possuem conhecimentos prévios e que estes são fundamentais nos processos de 

construção de novos conhecimentos. Por isso, os defensores desta corrente, 

nomeadamente Altet (1999), sustentam que se devem identificar esses conhecimentos 

prévios e conceber estratégias que permitam aos discentes consciencializarem-se dos seus 

próprios conhecimentos e dos seus processos cognitivos, tal como atesta a figura abaixo.  
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Figura 4.1 – Percurso de construção do programa de intervenção de inspiração 

construtivista do ensino explícito de estratégias do pensar, nomeadamente as 

metacognitivas. (Com base em Leite, C., Pereira R., 2000, pp. 55-61) 

 

 Sustentados em este modelo, planificámos as sessões do programa de intervenção de 

ensino explícito de estratégias do pensar, em moldes a permitir a realização de 

aprendizagens significativas em ambiente estimulante e securizante para os alunos da 

turma de percurso curricular alternativo.  
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 Transpondo estes pressupostos para a organização para o programa de intervenção, 

assume-se, igualmente, a posição de Zabala (2001, p.163) quando defende que na ação 

educativa, com vista a uma aprendizagem significativa e funcional, devem ser inscritas 

atividades que possuam as seguintes caraterísticas:  

i)  Permitam avaliar os conhecimentos prévios dos alunos; 

ii) Apresentem os conteúdos que mobilizem aprendizagens significativas; 

iii) Estejam adequados ao nível de desenvolvimento e perfil educativos dos alunos; 

iv) Sejam desafiantes e estimulantes para a aprendizagem de novos conhecimentos; 

v) Provoquem conflitos cognitivos e estimulem a atividade mental para novas 

aprendizagens; 

vi) Estimulem o autoconceito, a autoestima e desencadeiem processos volitivos face à 

aprendizagem; 

vii) Garantam o desenvolvimento das competências do aprender a pensar para 

melhorar níveis de autonomização e progressiva eficácia dos alunos. 

 

4.6. O Programa de Intervenção Pedagógica  

 

 O ensino explícito e a aprendizagem do pensar, centrados em conteúdos disciplinares 

de Língua Portuguesa, Ciências da Natureza e Homem Ambiente Natural e Sociedade  

foram organizados por base nos estudos sobre a aprendizagem do pensar (Altet, 1999; 

Biggs, 1984; Brown, Campione e Day, 1981; Flavell, 1981; Garner 1988; Gaté, 2009; 

Morais, 1998; Paris, Hare & Winograd, 1990; Perrenoud,1999; Salema, 1995), os quais 

procuram descrever os processos motivacionais e as ações mentais envolvidas na 

realização das tarefas, por parte dos alunos.  

 Os princípios orientadores subjacentes a estes pressupostos teóricos contribuíram 

para a tomada de decisões sobre o público-alvo, o nível de escolaridade, os componentes 

do programa, e o tipo de estratégias a ensinar, sendo que se privilegiou o 

autoquestionamento e o constante diálogo entre os professores e os alunos para os quais 

foi concebido.  

 No que concerne à etiologia das dificuldades identificadas em alunos integrados em 

turmas de percurso curricular alternativo, no ensino básico, mais especificamente nos 

alunos da nossa amostra, podemos afirmar de decorrem de problemas de falta de 

motivação, de insucessos repetidos, mas sobretudo das dificuldades de compreensão da 
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leitura, sendo que esta competência é determinante para a aquisição e mobilização de 

conhecimentos das diferentes áreas do saber.  

 

4.6.1. Objetivos do programa. 

 

 Foi com este diagnóstico presente que programámos a intervenção junto de alunos 

com baixo rendimento escolar e insucesso repetido visando a melhoraria da motivação, a 

corresponsabilização do aluno face à sua própria aprendizagem; a adequação do ensino e 

da aprendizagem de estratégias a cada tarefa escolar em função de cada aluno; a 

avaliação e reflexão sistemática sobre os resultados obtidos.  

 A fim de atingir os objetivos a que nos propusemos, delineámos, colaborativamente 

com os docentes do conselho de turma, um programa de intervenção pedagógica. Em 

primeiro lugar readequámos o currículo destes alunos, alguns deles com necessidades 

educativas de caráter permanente, no sentido de estes conseguirem, independentemente 

das suas diferenças, níveis de sucesso nas suas aprendizagens e uma melhor compreensão 

de si próprios e do mundo que os rodeia e atinjam metas individuais e sociais, de acordo 

com as suas aspirações e necessidades, como é preconizado na Declaração de Salamanca 

(1994): «Todos os alunos devem de aprender juntos, sempre que possível, 

independentemente das dificuldades e das diferenças que apresentem» (p. 7) e continua:   

(…) Uma pedagogia centrada na criança/jovem é benéfica para todos os alunos e, como 

consequência, para a sociedade em geral, pois a experiência tem demonstrado que esta pedagogia 

pode reduzir substancialmente as desistências e as repetições e garantir um êxito escolar médio mais 

elevado. (p. 11) 

 A elaboração do programa assenta em princípios e procedimentos que objetivam 

desenvolver nos alunos maior autonomia através da autoaprendizagem. 

 Constituem objetivos gerais do programa:  

a) Ensinar, de forma explícita, estratégias do pensar; 

b) Desenvolver disposições positivas para aprender; 

c) Implementar estratégias de metacompreensão da leitura, enquanto competência 

curricular transdisciplinar. 

 Definiram-se como objetivos específicos do programa: 

a) Criar um ambiente de aprendizagem securizante que considere mais a compreensão 

do que a correção, refletindo sobre o processo mais do que sobre o produto;  
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b) Permitir aos alunos a verbalização das suas dificuldades ao longo de todo o 

processo e as razões a elas subjacentes; 

c) Explicitar os processos mentais na realização das tarefas;  

d) Apreender o sentido global de um texto, identificar o tema central e detalhes 

relevantes; 

e) Compreender inferências simples, mobilizando informações textuais implícitas e 

explícitas e conhecimentos exteriores ao texto; 

f) Caraterizar os diferentes tipos de tarefas e conhecer as exigências que as mesmas 

colocam, utilizando estratégias de monitorização da compreensão; 

g) Realizar tarefas de aprendizagem e de reflexão com formatos diversificados. 

 

4.6.2. Planificação do programa de intervenção. 

 

 No programa que nos propomos desenvolver, considerámos fundamental conseguir 

responder às seguintes questões (Brown, 1983): 

 O que ensinar?  

 Tal como preconizam Campione (1987) e Chartier e Lautrey (1992), as competências 

metacognitivas são específicas a áreas e conteúdos particulares. Esta ideia é confirmada 

por Kennedy e Miller (1976) e Lodico (1983) que referem haver dificuldade na 

transferência de competências metacognitivas treinadas num domínio para outros 

diferentes daqueles onde foram aprendidas. Logo, apoiados nestas ideias, não defendemos 

um programa que promova a aprendizagem do aprender separada do currículo, pois 

entendemos que o caminho a seguir é a integração curricular destas estratégias de 

autoaprendizagem. Sendo que a competência leitora é transversal ao currículo, surge-nos 

como imprescindível que os alunos sejam informados sobre as estratégias, de modo a que 

entendam a relevância e os benefícios das mesmas, e que delas se socorram utilizando-as 

de forma cada vez mais autónoma, pelo que estas indicações foram registadas nos 

enunciados das fichas de trabalho elaboradas. 

 Como ensinar?  

 A generalidade dos programas de intervenção baseia-se no princípio de que para 

desenvolver estratégias metacognitivas será necessário a sua modelagem, discussão e 

prática explícita.  
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 Neste programa preconizámos o ensino explícito da competência do pensar ao nível 

da compreensão dos textos escritos, narrativos e informativos, como forma de os alunos 

conseguirem melhorar os seus níveis de literacia, conseguindo, com progressiva 

proficiência, retirar deles informação pertinente, integrando a informação lida com os seus 

conhecimentos prévios.  

 Ao professor cabe a tarefa de se assumir como modelo na resolução de determinados 

problemas, explicitando os próprios pensamentos e estratégias usadas, em moldes a 

supervisionar o processo de pensamento e a tomada de decisões por parte dos alunos.  

 Como adequar as estratégias aos alunos?  

 Estudos revelam que os programas que objetivam o desenvolvimento de 

competências cognitivas têm maior sucesso com alunos que demonstram ou possuem 

níveis mais elaborados de estratégias metacognitivas (Kurtz & Orkowski, 1987). 

 A fim de encontrar resposta para a ação pedagógica, atentámos nos resultados da 

avaliação diagnóstica que os professores do conselho de turma realizaram, indicando-nos 

quais os conhecimentos e as competências que os alunos já dispunham, das estratégias 

que utilizavam para ultrapassar os problemas de compreensão de textos e o grau de 

consciência que detinham em relação à utilização das mesmas. Assim, apresentamos, de 

forma global, a planificação da intervenção. 
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Quadro 4.1 

Suporte Teórico-Prático sobre Ensino e Aprendizagem: Planificação do Programa de 

Intervenção Pedagógica 

Currículo 
Organização 

Estratégica 

 

 

 

Atividades 

Metodológicas 

 

 

 

Relação 

Pedagógica Avaliação 

 

Atividades 

centradas nos 

conteúdos de 

Língua Portuguesa 

e Ciências da 

Natureza, Homem 

e Ambiente 

Natural e 

Sociedade, de 5.º 

ano, baseadas nos 

programas criados 

para as disciplinas, 

tendo em conta as 

orientações 

programáticas e 

metas das 

disciplinas.  

 

Focalizado no 

ensino explícito, 

intencional e 

sistemático de 

estratégias do 

pensar. 

 

Atividades 

desenvolvidas em 

Estudo 

Acompanhado 

 

Atividades gizadas 

tendo como ponto 

de partida os 

conhecimentos 

prévios dos 

alunos. 

 

Planificação 

centrada na 

compreensão de 

textos narrativos e 

informativos e 

documentos 

autênticos e fontes 

históricas 

 

Transmissão 

estruturada da 

informação-Ensino 

Explícito e 

construtivista 

 

Atividades de 

ensino e de 

aprendizagem de 

estratégias do 

pensar, 

nomeadamente 

metacognitivas, 

aplicadas à 

compreensão 

textual. 

Trabalho grupal 

(motivação e 

reflexão).  

Trabalho individual 

(tarefas). 

 

Focalizada no 

desenvolvimento 

de competências 

pessoais e sociais. 

Focalizada no 

desenvolvimento 

de competências 

motivacionais 

cognitivas e 

metacognitivas. 

Orientada para a 

progressiva 

autorregulação e 

autonomização 

dos alunos.   

Respeito pelos 

estilos cognitivos 

dos alunos. 

 

Centrada na 

observação do 

processo de 

aprendizagem.  

 

Reflexão e 

autoavaliação 

das sessões de 

trabalho. 

 

Autoavaliação 

autorreguladora 

e não 

padronizada. 

 

Avaliação 

partilhada. 

(coparticipada) 

 

4.6.3. Metodologia de abordagem do programa. 

 

4.6.3.1. Os materiais criados para o desenvolvimento de estratégias do pensar 

para a compreensão textual. 

 

 Para alcançar os propósitos a que nos propusemos, criámos ou adaptámos, com o 

apoio dos professores colaboradores, uma bateria de fichas de trabalho, listas de 
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verificação de conhecimentos e competências e registos de autoavaliação, para permitir 

ao aluno planificar, executar e autoavaliar o seu trabalho.  

 Todos os instrumentos criados apresentam caráter autoinstrutivo, quanto ao modo de 

realização, sendo que as questões foram formuladas na primeira pessoa do singular. 

Ainda assim, foram fornecidas, oralmente, algumas orientações complementares quanto 

às tarefas de compreensão leitora. O objetivo principal das orientações prendia-se com o 

facto de se pretender que os alunos reportassem os seus processos mentais o mais 

fielmente possível, sem uma preocupação avaliativa. 

 Os textos, as questões, os conteúdos e as estratégias foram definidos segundo os 

objetivos a atingir em cada sessão e, sobretudo, tivemos em conta as temáticas textuais 

que mais se adequavam ao perfil dos alunos intervenientes. Neste sentido, procurámos 

adequar os instrumentos do programa de intervenção ao centro de interesses, ao perfil de 

competências e capacidades dos alunos. Os textos narrativos e os informativos foram as 

tipologias textuais selecionadas, por serem as mais representativas no currículo nacional 

e, essencialmente, porque a compreensão de enunciados escritos é uma das competências 

transdisciplinares, e havia sido indicada pelos professores, na fase de diagnóstico, como 

deficitária na esmagadora maioria dos alunos. Ainda relativamente aos textos 

selecionados para integrar este programa, estes apresentam um grau crescente de 

complexidade, o que pode fazer com que o sujeito tenda a tornar consciente os seus 

processos cognitivos, com vistas a corrigir os rumos de leitura ou a realizar ações de 

regulação da leitura. Procurámos atender a estas diferentes variáveis e incluir, de acordo 

com as propostas de Sim-Sim e Viana (2007), textos de tipo e extensão diversos 

selecionados de acordo com os programas de Língua Portuguesa, Ciências da Natureza e 

Homem Ambiente Natural e Sociedade do segundo ciclo do Ensino Básico (Ministério da 

Educação, 2009).  

 Entendemos o leitor como sendo um agente ativo capaz de selecionar e aplicar 

estratégias flexíveis que regulam a compreensão do texto através dum controlo consciente 

do ato de leitura. Salema (1997) assevera que «o leitor ativo é capaz de monitorar a 

compreensão leitora, estratégia habitualmente designada por metacognição» (p. 22). 

 Garner (1988), por seu lado, salientou algumas estratégias imprescindíveis para o 

desenvolvimento da competência leitora, tais como: a determinação das ideias principais 

do texto; o resumo da informação contida no texto; o recurso a mapas de ideias; o uso de 

inferências sobre o texto e a compreensão de questões sobre os conteúdos do texto.  
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 Através da leitura, competência transversal ao currículo, o nosso campo de 

experiências, entendido como fonte de conhecimento e desenvolvimento, estende-se 

muito para além da experiência direta (Collins & Larkin,1980). Desde modo, para que a 

leitura seja eficiente, há que ter em conta fatores que resultam da interação entre si: leitor, 

texto e contexto (Giasson, 1993), tal como o representado na figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Modelo consensual de leitura. (Baseado em Giasson, 1993, p. 32)  
 

a) Os fatores derivados do texto: 

 Os dados da investigação têm revelado que a seleção de textos a usar em sala de aula 

é um fator que prepondera substancialmente na compreensão da leitura (Curto, Morillo & 

Teixidó, 2000; Giasson, 2005; Irwin, 1986). Esta conclusão é possível de ser confirmada 

nos resultados do PISA (2000-2006) que têm mostrado que os níveis de compreensão dos 

alunos são diferentes em função dos tipos de textos usados.  

 Para que um texto seja compreendido é necessário que o seu conteúdo seja 

adequadamente interiorizado e integrado nas vivências e nos conhecimentos prévios 

possuídos pelo leitor. Sim-Sim e Viana (2007) robustecem esta ideia quando defendem 

que a seleção do texto e o conhecimento que o leitor possui sobre a tipologia do mesmo 

interferem na compreensão, bem como na recuperação da informação nele contido. 

b) Os fatores derivados do contexto: 

 Nas palavras de Giasson (2005), as circunstâncias psicológicas, sociais e físicas do 

leitor parecem afetar a compreensão do que é lido, logo, o interesse do leitor pelo tema, a 

motivação para a leitura e os objetivos de leitura são variáveis a ter em conta no processo 

de ensino.  
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 Um dos objetivos das fichas de trabalho incluídas neste programa é o de ensinar os 

alunos a questionar os textos e, à medida que os vão lendo, promoverem o 

autoquestionamento, contrariando um procedimento observado nos alunos, que consiste 

em ler um texto apenas uma vez.  

 As propostas de exploração textual foram planeadas de modo a que o aluno regresse 

ao texto, nomeadamente para construir conhecimento e explicitar a forma como o 

conseguiu. Este procedimento permite a partilha das estratégias de compreensão, ao nível 

metacognitivo, usadas pelos diferentes alunos para a resolução dos problemas. As 

perguntas orientadas para o processo mereceram uma atenção especial visto que um dos 

objetivos da intervenção é a promoção do desenvolvimento de estratégias de 

metacompreensão (Giasson, 2005).  

 No quadro seguinte reproduzimos exemplos que ilustram as duas orientações do tipo 

de perguntas. 

 

Quadro 4.2 

Processo Versus Produto na Formulação de Perguntas de Compreensão Leitora   

 

Perguntas orientadas para o produto: 

 

 

Perguntas orientadas para o processo: 

 

 

• Neste parágrafo o que significa…? 

 

• O que te faz dizer que…? 

• Em que lugar decorre a história? • O que precisas de saber para compreender a 

frase? 

• Como é que o herói resolveu o 

problema? 

• O que te permitiu prever o que aconteceu? 

• Porque é que o título foi bem 

escolhido? 

• O que te pode ajudar a encontrar o sentido da 

palavra? 

• O que podemos concluir sobre a 

personagem…? 

• Há palavras novas, para ti, no texto? 

• Como se sentia a personagem? • O que contribuiu para que gostasses da 

história? 

• Resume o parágrafo… • O que te levou a dizer que a personagem é 

imaginária? 

 (Baseado em Giasson, 2005, p.300) 
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c) Os fatores derivados do leitor: 

 Nos fatores derivados do leitor são consideradas as estruturas cognitivas e afetivas 

do leitor e os processos de leitura que este aciona (Rumelhart, 1980). Quando lê, o sujeito 

ativa um conjunto de conhecimentos e expetativas, que, por sua vez, ativam os processos 

e estratégias cognitivas e metacognitivas. Não obstante, estes processos e estratégias, que 

vão sendo aprendidos ao longo da experiência como leitores, nem sempre se mostram os 

mais adequados. Esta inadequação é consequência, em nosso entender, da inexistência de 

um ensino explícito dos mesmos.  

 A qualidade dos conhecimentos partilhados entre o autor e o leitor constitui fator 

essencial para a compreensão de texto (Solé, 1992), sendo que o professor possui, aqui 

também, papel fundamental enquanto mediador da leitura. 

 Cientes destas variáveis, gizámos o programa de intervenção pedagógica que a 

seguir se apresenta.  

 

4.6.3.2. Componentes do programa. 

 

4.6.3.2.1. Seleção de conhecimentos, competências e estratégias em sede de 

conselho de turma. 

 

 A revisão da literatura, o conhecimento empírico e a reflexão individual e coletiva, 

em conselho de turma, levou-nos a crer que a aquisição e o uso adequado de 

competências e estratégias do pensar parecem ser determinantes para o sucesso escolar.  

 O programa delineado objetivou desenvolver nos discentes a motivação para 

aprender e a aquisição de estratégias cognitivas e metacognitivas, sua integração e 

prática, na compreensão textual. A razão de ser destas determinações justifica-se pelas 

razões empíricas e teóricas que suportam o conhecimento das causas de dificuldades de 

aprendizagem das alunos que frequentam as turmas de percurso curricular alternativo no 

ensino básico, dado que estes alunos não sabem o que fazer e como fazer para melhorar o 

seu nível de desempenho escolar.  
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Quadro 4.3 

Componentes do Programa de Intervenção Pedagógica de Ensino Explícito de 

Estratégias do Pensar 

 

Áreas de Intervenção 

 

Objetivos 

 

Metodologias 

 
 

• Motivação  

 

 

 

• Autocontrolo 

 

 

 

 

 
- Clarificar o conceito de aprender a pensar 

- Identificar os fatores internos e externos 

responsáveis pela motivação para aprender 

- Induzir crenças positivas acerca da 

importância do investimento de esforço 

adequado e da possibilidade de 

desenvolvimento das capacidades 

intelectuais  

- Saber antecipar autoconsequências 

 
 

 
-Tempestade de ideias 

sobre o que é aprender e 

pensar 

-Visionamento de um filme 

vídeo sobre o aprender, 

seguido de debate de 

ideias-chave 

-Confronto de crenças 

metacognitivas 

 

 

• Estratégias do 

pensar 

 

- Ensinar a pensar, modelando e 

explicitando a utilização de estratégias 

cognitivas, metacognitivas e motivacionais, 

que favoreçam a realização de tarefas de 

forma eficaz, uma gestão do tempo 

adequada, o controlo dos distratores e a 

utilização eficiente de todos os recursos 

disponíveis (humanos e materiais) 

- Compreender a importância da ativação 

de conhecimentos anteriores sobre um tema 

a estudar 

-Ensino explícito de 

estratégias do pensar, 

nomeadamente 

metacognitivas 

- Modelagem 

metacognitiva 

- Autodescoberta 

- Autoquestionamento 

metacognitivo 

- Autoavaliação  

- Auto e heteroavaliação 

 

• Integração 

e    prática 

 

 

 

 
- Averiguar da eficácia do ensino explícito 

de estratégias do pensar, nomeadamente as 

metacognitivas pela aplicação às disciplinas 

de Língua Portuguesa, Ciências da 

Natureza e Homem Ambiente Natural e 

Sociedade 

 

 
- Aplicação de estratégias 

desenvolvidas a conteúdos 

de diferentes disciplinas 

- Autoavaliação da eficácia 

das estratégias 

implementadas.  

 
 

 

4.6.3.2.2. Estrutura das sessões. 

 

 O programa de intervenção constitui-se para decorrer em oito sessões de noventa 

minutos cada, numa sequência lógica de integração de estratégias do pensar, 

nomeadamente as metacognitivas a aplicar na compreensão textual (Cf. Apêndice C). 

 A partir do diagnóstico do desempenho dos alunos, selecionámos as metodologias e 

estratégias que nos pareceram favoráveis ao desenvolvimento do autoconhecimento, da 

autonomia, nomeadamente a aprendizagem por modelação por parte do professor. 
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 Winograd e Hare (1988) aludem à explicação direta como estratégia eficaz para a 

compreensão da leitura, pelo que o professor precisa descrever o que a estratégia é, por 

que a estratégia deve ser aprendida, e como, quando e onde a estratégia deve ser usada. 

Neste sentido, guiámo-nos pelos processos intelectuais apontados pelos autores para a 

modelagem das aprendizagens, que se passam a apresentar. 

 

Quadro 4.4 

Treino Explícito de Estratégias do Pensar: Explicação Direta Aplicada à Leitura  

 (Adaptado de Winograd & Hare, 1988, p. 123) 

 

 Optámos por este modelo de instrução por modelagem, por considerarmos que 

auxilia os alunos a decompor tarefas mais complexas em outras mais acessíveis que lhes 

permitem resolver os problemas. Introduzidas que são as estratégias mais simples, o 

professor, para além de exemplificar a utilização dessas estratégias, destaca os seus 

aspetos críticos, assegurando que todos compreendem os procedimentos necessários à 

execução da tarefa, em função dos objetivos a atingir no âmbito da realização, pelo que 

Qual é a estratégia? 

 

 

 

 

 

 

Descrição das caraterísticas da estratégia ou 

fornecimento de uma definição 

 

 

Por que deve a estratégia ser aprendida? 

 

 

Explicação do propósito e benefícios 

potenciais da estratégia 

 

 

Como usar a estratégia? 

 

 

 

Explicação de cada um dos passos da 

estratégia 

 

 

Quando deve a estratégia ser usada? 

 

 

 

Explicitação das circunstâncias apropriadas 

ao emprego da estratégia 

 

 

Como avaliar a utilização da estratégia?  

Explicação sobre como saber se a utilização 

da estratégia se provou útil ou o que fazer se 

não surtiu efeito desejável 
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procurámos que os alunos realizassem as tarefas de forma individual, por forma a 

verificar o resultado do processo de aprendizagem e autoavaliação do próprio trabalho.  

 

4.7. Síntese do Capítulo  

 

 Neste capítulo pretendemos contextualizar a pertinência da implementação de 

programas de intervenção pedagógica do aprender a pensar. Foi a partir da incursão e 

reflexão sobre os dados da investigação sobre esta matéria, da experiência de décadas de 

lecionação e, sobretudo de crenças pessoais sobre os benefícios do ensino explícito de 

estratégias e processos do pensar que se concebeu um programa que, grosso modo, 

permitisse a convergência entre os fatores potenciadores do sucesso dos alunos com fraco 

aproveitamento escolar. 

 Neste sentido, decidimos centrar a nossa investigação na Área Curricular Não 

Disciplinar de Estudo Acompanhado, pois, como advoga Abrantes (1999), o Estudo 

Acompanhado é «um espaço educativo por excelência para a promoção de métodos de 

estudo e de trabalho que permitam aos alunos realizar com progressiva autonomia a sua 

aprendizagem e desenvolver as suas capacidades de aprender a aprender.» (p.11). 

 Conscientes de que esta intervenção só poderia almejar algum sucesso se fossem 

minorados certas fragilidades e riscos próprios de uma investigação- ação se contássemos 

com a colaboração dos professores. Decidimo-nos pela apresentação do estudo em sede de 

conselho de turma, com o intuito de colhermos a sua colaboração no desenho, organização 

e (re) avaliação do processo de ensino e aprendizagem que pretendíamos imprimir, para 

articular as formas de promover a transferibilidade das estratégias cognitivas e 

metacognitivas para outros contextos, infundindo noutras áreas do saber as práticas de 

aprendizagem do pensar.  

 Construíram-se, para os alunos, os instrumentos de trabalho e respetiva 

autoavaliação, seguindo técnicas de pedagogia ativa e participada. Coube à equipa 

docente ponderar e opinar sobre que tipologias textuais se adequavam mais ao tipo de 

alunos do estudo, tendo-se concluído que os textos narrativos e os informativos se 

adequariam ao programa a implementar, por serem maioritariamente as tipologias 

textuais abordadas em praticamente todas as disciplinas do currículo. 
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CAPÍTULO V – METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO 

 

 Este capítulo tem como principal objetivo apresentar, de forma fundamentada, as 

opções metodológicas que orientaram o nosso estudo. Começamos por fazer referência à 

natureza do estudo que desenvolvemos. De seguida, apresentamos a problemática em 

estudo, e descrevemos o percurso da nossa investigação. Caraterizamos o contexto onde o 

estudo decorreu, bem como os participantes da nossa amostra. Identificamos e 

justificamos os instrumentos e os procedimentos usados na recolha e análise de dados. 

Finalmente explicitamos o processo de tratamento e análise dos dados recolhidos. 

 

5.1. Enquadramento Metodológico e Natureza da Investigação 

 

5.1.1.A abordagem qualitativa. 

 

 Numa investigação qualitativa e interpretativa não se procura medir necessariamente 

o fenómeno em estudo, mas antes compreender a realidade, assumindo o pressuposto de 

que a mesma «não será objetiva nem apenas uma única, admitindo-se a sua apreensão 

subjetiva e tantas interpretações da realidade quantas os indivíduos que a considerarem.» 

(Sousa, 2005, p. 31).  

 A investigação qualitativa possui cinco caraterísticas (Bodgan & Biklen, 1994, pp. 

47–51): 

i) Os dados são recolhidos no ambiente natural e a interpretação do investigador é 

o instrumento principal da análise;   

ii) A investigação qualitativa é descritiva. O investigador tenta analisar os dados 

respeitando a forma em que estes foram registados ou transcritos;   

iii)  A investigação qualitativa interessa-se mais pelo processo do que pelo produto;   

iv)  Os dados são analisados de forma indutiva. Neste tipo de investigação, torna-se 

mais interessante o processo do que simplesmente o produto ou resultados, já 

que no processo de interação é totalmente descrito; 

v) Na investigação qualitativa interessa compreender o fenómeno do ponto de vista 

dos participantes.  

  

 Neste tipo de investigação, «o investigador socorre-se, na senda do conhecimento, de 

gravações áudio e vídeo de transcrições de entrevistas, notas de campo, fotos, 
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documentos pessoais, observações do objeto de estudo, memorandos ou registos 

oficiais.» (Bodgan & Biklen, 1994, p. 48) respeitando, tanto quanto possível, as formas 

como os dados foram ditos, registados ou transcritos.  

 Os investigadores qualitativos estabelecem estratégias e procedimentos que lhes 

permitem ter em consideração as experiências e os pontos de vista dos participantes, pelo 

que toda a investigação qualitativa reflete o diálogo entre o investigador e os seus 

interlocutores. 

 

5.1.2. O paradigma da Investigação-Ação.  

 

 Segundo Kemmis e McTaggart (2000), a Investigação-Ação é um método 

participativo que exige do investigador a capacidade de compreender os fenómenos pelo 

olhar do outro. É, ainda, uma estratégia de pesquisa reflexiva que promove um empenho 

dos participantes num processo partilhado visando um objetivo comum, no nosso caso, a 

colaboração e reflexão sobre as práticas profissionais dos docentes que lecionam turmas 

de currículo alternativo. Esta colaboração foi planeada e teve como intuito o ensino e a 

aprendizagem de estratégias do pensar.  

 Numa investigação-ação, os investigadores agem como agente de mudança (Bogdan 

& Biklen,1994) para influenciar o processo de tomada de decisão e a mudança social que 

seja consistente com as suas crenças e com os resultados dos estudos e investigações 

sobre o fenómeno a estudar. E, neste sentido, a Investigação-Ação foi encarada, por nós, 

como estratégia organizativa para coligar pessoas face a duas questões particulares: a 

colaboração entre os professores e a melhoria da aprendizagem dos alunos com baixo 

rendimento escolar. 

 A preocupação central foi a de utilizarmos os dados que recolhemos de forma 

sistemática e rigorosa, para estimular os participantes na investigação. Cremos que o 

facto de termos ido apresentando os dados em reuniões quinzenais foi um estímulo 

encorajador para encarar a mudança como positiva, pois os participantes sentiram-se 

parte integrante do processo, aptos a aceitar ou refutar os dados apresentados, quer os 

professores em conselho de turma, quer os alunos na avaliação que faziam das sessões do 

programa de intervenção pedagógica. O nosso papel foi o de tentar sermos imparciais, o 

que nos permitiu estar menos vulneráveis a quaisquer tendências de distorção, apesar da 

falta de treino formal que manifestamos. 
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 A análise e interpretação dos dados numa investigação-ação é um procedimento 

moroso e reflexivo que resulta num plano de gestão de dados recolhidos efetuados em 

seis fases: a organização dos dados, a produção de categorias, de temas e padrões, a 

codificação, a busca de explicações e a produção de texto final.» (Rossman, citado em 

Afonso, 2005, p. 120). Na elaboração do texto interpretativo há, ainda, que considerar 

mais dois momentos distintos: a apresentação e a discussão dos resultados.  

 Os modelos qualitativos sugerem que o investigador esteja no trabalho de campo, 

não para validar uma teoria previamente formulada, mas fazendo uso da teoria como 

pano de fundo conceptual para a análise de dados. 

 A flexibilidade é fundamental neste paradigma de investigação, «uma vez que as 

categorias de análise não são rígidas nem a análise está restrita a uma fase em que os 

dados já tenham sido recolhidos» (Moreira, 1994, p. 97), o que não significa que haja 

falta de rigor, por isso a recolha de dados e sua análise devem ser o mais metódicas 

possível.  

 Podemos pois concluir que uma metodologia qualitativa «enfatiza a descrição, a 

indução, a teoria fundamentada e o estudo das perceções pessoais» (Bogdan & Biklen, 

1994, p. 11) assumindo caráter descritivo e interpretativo, porque se interessa mais com o 

processo do que com o produto, por valorizar a compreensão dos fenómenos na sua 

complexidade. 

 Na realização de um estudo de natureza qualitativa, deve ser tido em conta, também, 

um procedimento fundamental: a triangulação de dados. «A triangulação envolve a 

avaliação do material empírico recolhido e da plausibilidade do discurso interpretativo 

produzido pelo investigador, através da utilização de diversas estratégias e procedimentos 

que se entrecruzam.» (Afonso, 2005, p. 73). 

 Em moldes a evitar o enviesamento, optámos por aplicar diferentes instrumentos que 

viabilizassem uma triangulação dos dados. Nesse sentido, a metodologia da investigação 

incorpora a recolha de dados de natureza qualitativa de duas entrevistas semiestruturadas, 

em grupo focado, a três alunos, pré e pós intervenção pedagógica; dados das fichas de 

trabalho de compreensão textual e registos de autoavaliação dos alunos; os dados 

colhidos na observação participante e em conselhos de turma, em formato de notas de 

campo; dados da análise documental de atas de conselho de turma e documentos 

estruturantes da unidade orgânica onde decorreu o estudo.  
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5.1.3. A Investigação-Ação em Educação   

 

 Como foi anteriormente referido, este estudo surgiu de um interesse pessoal em 

compreender o fenómeno do aprender a pensar em turmas de percurso curricular 

alternativo e as práticas colaborativas entre os professores que ministram o currículo 

diferenciado. Assim sendo, este estudo só fará sentido se contribuir para a melhoria do 

desempenho escolar dos alunos e para a melhoria das práticas profissionais dos 

professores nele envolvidos. Perseguindo estes objetivos de ação, tomámos por exemplo 

para a nossa investigação-ação, o mapa conceptual apresentado por Moreira (2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 – Mapa conceptual de Investigação-Ação. (Adaptado de Moreira, 2005, p. 

404) 
 

 A Investigação-Ação foi o método considerado mais apropriado por colocar a ênfase 

na resolução de problemas educativos diagnosticados em situações específicas, mas 

também pela sua contribuição para o conhecimento e compreensão pessoais e práticos 

(Tuckman, 1994) desses mesmos problemas.  
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 É um método de investigação que pode ser ligado à inovação curricular e que 

permite colocar em prática um modelo teórico-crítico de reorganização curricular, com 

professores que fazem uso de um processo de desenvolvimento de competências do 

aprender a pensar junto dos seus alunos.  

 Nesta investigação, a sala de aula e o conselho de turma foram entendidos por nós 

como sendo os locais onde a mudança e inovação curricular deveria ter lugar, objetivando 

a melhoria do desempenho académico de alunos e a colaboração entre professores.  

 Tanto Elliot (1993) como Cohen, Manion e Morrison (1994) estão de acordo sobre 

as finalidades da Investigação-Ação nas escolas e salas de aula, e isto porque permite: 

a) Colmatar dificuldades diagnosticados em situações específicas; 

b) Aumentar o autoconhecimento e desenvolvimento profissional dos professores;  

c) Introduzir métodos e técnicas inovadoras de ensino-aprendizagem, capazes de 

melhorar os desempenhos; 

d) Melhorar a comunicação entre os professores, aumentando a eficácia e 

rentabilização do trabalho nas escolas. 

 Os métodos qualitativos «permitem que um avaliador selecione questões em mais 

profundidade e pormenor.» (Patton,1980, p. 13). Eles permitem que o investigador 

investigue, no terreno, sem estar restringido a categorias pré-determinadas de análise e 

isto contribui para uma pesquisa em profundidade, aberta e em pormenor. Permite, do 

mesmo modo, realizar estudos experimentais de pequeno porte e consequentemente de 

grande controlo e maior facilidade de comparação de dados, bem como criação de um 

banco de dados sobre um dado assunto (Serrano, 1994), os quais, ao serem recolhidos in 

situ, possibilitam «o estudo da relação entre séries de factos.» (Bell, 1993, p.5).  

 

5.1.4.Vantagens e desvantagens da Investigação-Ação. 

 

 Muito embora lhe falte o rigor da investigação verdadeiramente científica, a 

Investigação-Ação é preferível às abordagens subjetivas para resolverem os problemas, 

de acordo com Cohen e Manion (1986). Estes autores argumentam que a Investigação-

Ação apresenta como principal vantagem, quando implementada em contexto escolar, o 

facto de permitir que o investigador acompanhe, com grande proximidade e por períodos 

de tempo variáveis, recorrendo a uma variedade de instrumentos, o fenómeno em estudo.  
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 Este método possibilita, ainda, a «prática reflexiva frequentemente associada à 

investigação sobre as práticas dos professores» (Schön, 2000, p. 32) e propicia a criação 

de sinergias entre os participantes num estudo desta natureza, pois objetiva produzir 

mudanças, enfatizando a flexibilidade e adaptabilidade, o que pode permitir que as 

mudanças aconteçam durante o período de tempo que medeia o estudo, mas que possam 

perdurar para além dele.  

 Não obstante, têm sido levantadas objeções à Investigação-Ação, sobretudo porque 

lhe conferem falta de rigor científico pelos seus objetivos serem demasiado específicos, 

não ir para além da resolução de problemas práticos, e por vezes pessoais, e os seus 

resultados não serem generalizáveis, por se restringirem ao meio envolvente no qual a 

investigação tem lugar (Serrano, 1994).  

 Uma justificação possível para a razão pela qual este método é muitas vezes 

criticado é que tende a ser usado de forma amadora, o que explica, em nosso entender, a 

falta de algum rigor científico. Por outro lado, quando um investigador especialista o usa, 

ele pode ser tão rigoroso como qualquer outra forma de investigação, o que não é o nosso 

caso. 

 

5.2. A Problemática em Estudo  

 

 O estudo que nos propusemos levar a cabo centrou-se em torno da relação biunívoca 

entre o ensino e a aprendizagem de estratégias do pensar e na forma como os professores 

colaboram e refletem quanto à sua prática docente em turmas de percurso curricular 

alternativo.  

 A pergunta de partida de um projeto de investigação não é necessariamente uma 

tarefa fácil: deve ter qualidades de clareza, exequibilidade de pertinência e, segundo 

Quivy e Campenhoudt (2008) «constitui normalmente um primeiro passo para pôr em 

prática uma das dimensões essenciais do processo científico: a rutura com os 

preconceitos e as noções prévias.» (p. 34). 

 Cientes destas dificuldades, robustecemo-nos nas palavras de Quivy e Campenhoudt 

(2008) quando afirmam que «uma investigação é, por definição, algo que se procura. É 

um caminhar para um melhor conhecimento e deve ser aceite como tal, com todas as 

hesitações, desvios e incertezas que isso implica.» (p. 31). 

 Da assunção destes propósitos, emerge o problema central desta investigação: 
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 É possível desenvolver estratégias metacognitivas em alunos com baixo rendimento 

escolar, através de uma intervenção pedagógica centrada no ensino e na aprendizagem do 

pensar, concebida e desenvolvida colaborativamente entre investigadora e professores 

participantes? 

 A partir desta questão inicial, formulámos as seguintes subquestões de investigação: 

i) Quais os efeitos de um ensino intencional e explícito da aprendizagem do pensar 

em alunos a que se destina um percurso curricular alternativo?  

ii) Em que medida as práticas colaborativas e reflexivas contribuem para o 

desenvolvimento profissional dos professores intervenientes no estudo? 

 Decorrente desta problemática, definimos como objetivos desta investigação:  

i) Conhecer as razões do fraco investimento pessoal dos alunos de uma turma de 

percurso curricular alternativo face à sua própria aprendizagem;  

ii)  Conceber e implementar uma intervenção pedagógica baseada no ensino e na 

aprendizagem do pensar; 

iii) Compreender os processos de desenvolvimento de estratégias de aprendizagem 

do pensar numa turma de currículo alternativo; 

iv) Compreender se as práticas colaborativas-reflexivas dos professores fomentam a 

eficácia dos objetivos estabelecidos num percurso curricular alternativo e o seu 

próprio desenvolvimento profissional;  

v)  Refletir sobre os efeitos da intervenção nos participantes, alunos e professores 

colaboradores. 

 

5.3. Procedimentos Metodológicos 

 

5.3.1. O percurso da metodologia da investigação. 

 

A implementação no terreno do estudo metodológico que se apresenta teve 

subjacente a planificação de etapas e de procedimentos apontados por Quivy e 

Campenhoudt (2008) facilitadores da operacionalização da nossa investigação e que se 

passam a apresentar: 
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Figura 5.2 – Planificação das fases do estudo metodológico. (Baseado em Quivy & 

Campenhoudt , 2008, p. 30) 

 

 Num estudo qualitativo, como é o caso de uma Investigação-Ação em Educação, o 

problema poderá surgir através da revisão de literatura, nomeadamente pelo desejo de nos 
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atualizarmos sobre as teorias educativas que se desejam implementar em ambiente 

educativo e para a (re) significação de conceitos e, ou através da experiência ou vivências 

do investigador, como foi o nosso caso: a experiência positiva de lecionação de turma de 

percurso curricular alternativo possibilitou-nos o saber de experiência feito. Porém, vale a 

pena referir que estávamos conscientes que este aspeto poderia constituir uma dificuldade 

neste estudo, por assumirmos o duplo papel de investigadora e professora da turma, o que 

teria que pressupor a adoção de uma postura tendencialmente participante, porquanto o 

nosso posicionamento face ao objeto de investigação não poderia ser considerado neutro, 

mas sim imparcial. 

 Considerando o objeto de estudo e os objetivos que foram delineados para nortear 

este estudo, tornou-se claro que pretendíamos realizar uma pesquisa educacional com o 

intuito de descrever e compreender fenómenos e contribuir para desenvolver alguns 

fundamentos teóricos na área do ensino e aprendizagem de estratégias do pensar junto de 

alunos com constrangimentos quanto ao ensino regular.   

 Procedeu-se a uma pesquisa bibliográfica, à seleção de métodos e técnicas de 

pesquisa que servisse aos nossos intentos. Optámos por realizar uma investigação-ação 

colaborativa alicerçada nas pesquisas de natureza interpretativa e descritiva, de tipo 

qualitativo, voltado para a relevância dos dados recolhidos. 

 Nesta investigação, que decorreu ao longo de sete meses, numa primeira fase 

solicitámos, por escrito, autorização à Direção do Agrupamento de Escolas onde o estudo 

iria ser levado a cabo, explicitando as nossas motivações e objetivos, tendo esta deferido 

o pedido, após parecer favorável em Conselho Pedagógico (Cf. Anexo 1). Seguidamente, 

requeremos autorização aos encarregados de educação dos alunos que pretendíamos 

entrevistar e informámo-los a todos da intervenção em que os educandos iriam participar 

(Cf. Anexo 2). 

 Após o assentimento, numa segunda fase, iniciámos a planificação do estudo. 

Caraterizámos o contexto e os participantes no estudo e iniciámos a fase de construção 

dos programas do currículo alternativo, a concertação de estratégias de articulação 

interdisciplinar, que envolveu trabalho colaborativo com professores do conselho de 

turma e uma constante interação entre eles, com a finalidade de planificar e articular o 

currículo elaborado propositadamente para a turma, observando as especificidades do 

público-alvo e tentando descrever e avaliar um processo formativo de desenvolvimento 

curricular. Pretendia-se fazer das reuniões quinzenais de trabalho, um espaço de auto e 
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heteroformação, focado nas boas-práticas colaborativas, onde se refletiria sobre opções 

tomadas e sobre os resultados, identificando a evolução no foco da intervenção, o 

aprender a pensar, e seus impactos nos alunos. Posto isto, gizámos e implementámos um 

programa de ação pedagógica – ensino e aprendizagem de estratégias do pensar – e 

optámos pela observação participante para analisar e implementar os processos de 

construção individual ou coletiva de soluções, monitorizando todos os passos desse 

processo, em sessões de Estudo Acompanhado. 

 Procedemos, de seguida, à elaboração, validação e análise de conteúdo dos dados 

recolhidos, mediante a sua categorização em entrevistas em grupo focado (pré e pós 

intervenção); nas notas de campo da investigadora (resultantes da observação direta e de 

conversas informais com alunos e professores); na análise documental (projeto educativo, 

projeto curricular do agrupamento e produções dos alunos: fichas de trabalho, 

autoavaliação dos alunos e atas dos conselhos de turma), para tentar responder à 

problemática enunciada, cruzando a informação recolhida mediante a triangulação de 

dados para validação dos dados obtidos. 

 Em cada um dos momentos de recolha de dados, os participantes foram informados 

dos objetivos do estudo (em entrevistas e nas sessões da intervenção, no caso dos alunos) 

e dos resultados da investigação, (nas reuniões e nas sessões do programa, no caso dos 

professores) tal como explicitaremos mais adiante.  

 Baseados nestes pressupostos e no modelo de Elliot (1991), arquitetámos o nosso 

plano total de investigação que especifica as iniciativas referentes a cada ciclo de ação, 

sendo que este autor refere que o investigador tem que ter a capacidade para «negociar a 

mudança das adequações curriculares que enformam as práticas dos professores.» (p. 56). 
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Quadro 5.1 

Ciclos de Investigação-Ação 

 (Baseado no modelo de Elliott, 1991, p. 90) 

 

5.3.2. Caraterização do contexto do estudo.  

 

 Tratando-se de uma Investigação-Ação, o processo de recolha de dados centrou-se 

na escola sede de um Agrupamento de Escolas do distrito de Lisboa, onde a investigadora 

exerce a sua atividade docente.  

 O estudo envolveu dezasseis alunos de uma turma de percurso curricular alternativo 

do 5.º ano de escolaridade e três professores participantes. Indiretamente envolveu todos 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo 

1 

 
Ação 1 - A investigadora apresenta o estudo em 

conselho de turma, anteriormente aprovado em 

Conselho Pedagógico, e procede a uma breve 

formação sobre a temática a tratar no programa: o 

ensino explícito e a aprendizagem do pensar 

 

• Ações de sensibilização para o 

programa de intervenção 

pedagógica de ensino explícito de 

estratégias de aprendizagem do 

pensar 

 

Ação 2 - Os professores planificam e articulam os 

programas disciplinares e estratégias do ensino 

centrando-as na aprendizagem do pensar, após 

diagnóstico de competências académicas dos alunos 

 
• Colaboração 

• Planificação 

• Reflexão 

• Avaliação 

• Reformulação 

 

Ação 3 - Os professores de Ciências da Natureza, 

Língua Portuguesa e Homem e Ambiente Natural e 

Sociedade colaboram no design do programa de 

intervenção pedagógica, definindo a compreensão 

textual como competência a privilegiar na seleção de 

estratégias do pensar, nomeadamente as 

metacognitivas 

 
 

• Diagnose 

• Colaboração 

• Gestão curricular 

 

 

 

Ciclo 

2 

 

Ação 1 - A investigadora faz o desenho da 

intervenção e constrói os instrumentos de trabalho 

dos alunos, de forma conjunta com os professores 

intervenientes  

 

• Colaboração 

• Conceção da intervenção 

 
Ação 2 - Implementação do programa de 

intervenção pedagógica em 8 sessões de 90 minutos 

 
• Codocência 

• Colaboração  

 

Ação 3 - Os professores intervenientes refletem 

sobre implicações do programa no desempenho 

académico dos alunos e nas práticas profissionais 

docentes 

 

• Avaliação 

• Reflexão 

• Desenvolvimento profissional 
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os professores da turma em estudo e dois técnicos de educação (uma psicóloga e duas 

animadoras socioculturais do Projeto Leds On Values) que integram o conselho de turma, 

constituindo as treze reuniões em que decorreu a intervenção espaços de colaboração e 

reflexão.  

 O Agrupamento de Escolas onde se realizou o estudo é constituído por oito 

estabelecimentos de ensino: uma escola básica dos 2.º e 3.º Ciclos (escola-sede), quatro 

jardins de infância e três escolas de 1.º ciclo integrando o ensino pré-escolar. Seis dos 

estabelecimentos de ensino/educação encontram-se inseridos no contexto urbano e dois 

situam-se numa zona piscatória. Todos os centros escolares foram recentemente 

intervencionados ou construídos de raiz, pelo que as condições físicas dos mesmos são 

excelentes, não se podendo dizer o mesmo do parque tecnológico e informático.  

 A comunidade educativa escolar é constituída, no presente ano letivo, por um total 

de mil trezentos e setenta e três alunos, do pré-escolar ao terceiro ciclo e por um corpo 

docente estável, constituído por cento e quarenta e quatro professores. 

 O concelho onde se insere a escola-sede, onde decorreu o nosso estudo, tem vindo a 

sofrer um exponencial crescimento urbano e, em consequência, uma forte pressão 

demográfica. Pelas suas condições naturais, económicas, sociais e culturais, o concelho 

tem-se revelado local privilegiado de escolha para fixação das populações de áreas 

limítrofes da cidade de Lisboa. Ultimamente, a par desta localização privilegiada, o 

desenvolvimento da rede viária e o grande aumento da densidade de construção têm 

contribuído para o aumento da população jovem do concelho e consequentemente, para o 

aumento da população em idade escolar. Conforme a Carta Educativa do Município 

(2003), instrumento essencial de planeamento da Rede Educativa do concelho, 

subordinado ao enquadramento técnico e legal do Ministério da Educação e Cultura, «o 

crescimento dá-se, sobretudo, pela atratividade que o concelho gera através da qualidade 

de vida proporcionada pelas diversas infraestruturas criadas, nomeadamente a 

requalificação do parque escolar.» (p.48). As urbanizações mais recentes têm atraído 

sobretudo residentes da classe média-alta, os quais vêm juntar-se a uma população 

autóctone com grandes assimetrias socioculturais. A população escolar reflete, 

indubitavelmente, essa heterogeneidade, acrescida pela integração de um número 

relativamente elevado de alunos estrangeiros, resultando, contudo, esse facto, numa 

oportunidade de enriquecimento cultural, muito mais do que num obstáculo à Educação 

para Todos (UNESCO, 2000). 
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 O Projeto Educativo, bem como a Carta Educativa Concelhia, preconizam a 

promoção da autonomia, da cidadania e inserção no mercado de trabalho e visam conferir 

uma resposta adequada à fase de transição para a vida ativa dos jovens em risco de 

abandono do sistema educativo, bem como para discentes portadores de Necessidades 

Educativas Especiais, estabelecendo uma ligação sólida e securizante com o meio social e 

laboral. Numa perspetiva de continuidade, assegura a transição dos jovens para a vida 

pós-escolar, dando-lhes a possibilidade de aceder ao exercício de uma atividade pré-

profissional com uma adequada inserção social. Esta parceria rege-se por dispositivos de 

cooperação próprios, celebrados entre a Autarquia e o Agrupamento de Escolas e várias 

empresas, instituições e serviços locais. Através da implementação de projetos desta 

natureza, procura-se, por um lado, criar uma nova cultura pedagógica e organizacional no 

Agrupamento, assente na flexibilização curricular, de modo a atender às especificidades 

individuais dos alunos, e, por outro lado, procura-se corresponder às expetativas dos 

alunos e respetivas famílias, criando uma cultura de responsabilização e de integração 

social ativa.  

 Este Agrupamento de Escolas tem vindo a distinguir-se pela oferta curricular 

diferenciada através da implementação dos Cursos de Educação e Formação e de turmas 

de Percurso Curricular Alternativo, desde os anos letivos de dois mil e quatro, dois mil e 

cinco e dois mil e seis, dois mil e sete, respetivamente. 

 

5.3.2.1. Princípios orientadores da ação educativa do agrupamento de escolas. 

 

 Os princípios que presidem à ação educativa deste Agrupamento estão bem patentes 

no seu Projeto Educativo (2009) quando se compromete desta forma, perante a 

comunidade que serve: 

A prioridade desta comunidade educativa centra-se na promoção, junto do aluno, da autorreflexão e 

na consciência de si, preparando-o para viver numa sociedade que se padroniza por regras a serem 

respeitadas por todos. Quanto aos processos de formação do sujeito pedagógico, consideramos que 

os paradigmas educativos que propõem modelos interativos são os que mais se adequam à 

construção dos pilares fundamentais da Educação para o século XXI: aprender a ser; aprender a 

conviver; aprender a conhecer e aprender a fazer. (p. 14)  

 Pela leitura e análise dos Projetos Educativo (2009) e Curricular do Agrupamento 

(2011), constata-se que a política educativa nesta unidade orgânica se norteia pela 

aprendizagem pela descoberta na construção do conhecimento e no desenvolvimento da 
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autonomia dos discentes. Considera-se que o aluno deve ser um agente ativo nos 

processos de aprendizagem, uma condição indispensável para aprender ao longo da vida, 

podendo adequar continuamente os seus conhecimentos às novas necessidades colocadas 

por uma sociedade em permanente mudança. Este modelo pedagógico enquadra-se na 

cogitação de que a compreensão e o conhecimento só podem ser construídos através da 

experiência pessoal, da discussão com pares e da reflexão, apostando na transversalidade 

dos conhecimentos adquiridos e no desenvolvimento de competências que os mobilizem.  

 Toda a operacionalização deste desenvolvimento curricular, assente na definição da 

identidade do Agrupamento, enquanto organização capaz de gerir e gerar o seu currículo, 

estrutura-se em torno das questões da articulação (Projeto Curricular, 2011), nele pode 

ler-se:  

O trabalho de articulação, perspetivado e concretizado ao nível do trabalho colaborativo dos 

docentes quanto à planificação de atividades e iniciativas de agrupamento, à seleção de recursos, de 

metodologias pró-ativas, à elaboração de instrumentos de aferição e avaliação das aprendizagens, à 

melhoria das relações interpessoais, à operacionalização das competências a desenvolver pelos 

alunos e no que à diferenciação diz respeito, inculca, nos docentes, o questionamento sistemático 

das suas práticas profissionais, e traduz-se, essencialmente, numa mudança quantitativa e 

qualitativa. (pp. 4–5) 

 A esta filosofia educativa subjazem, entre outros já elencados, os conceitos de 

colaboração e colegialidade efetiva, pelo que estes se devem entender como processo e 

produto de uma cultura de «uma escola que se quer aprendente, de onde emergem boas 

práticas colaborativas, de reflexão, de conhecimento e desenvolvimento profissionais, de 

liderança e identidade.» (Projeto Curricular do Agrupamento, p. 5). 

 

5.3.3. A amostra. 

 

 Um aspeto essencial numa investigação é a definição da amostra ou dos grupos de 

participantes a considerar. Segundo Fortin, Grenier e Nadeau (1999), a amostra é um 

subconjunto de uma população ou de um grupo de participantes que fazem parte de uma 

mesma população. De acordo com estes autores, os métodos qualitativos atribuem 

relevância ao saber e à experiência dos participantes, por isso, é preferível selecionar os 

participantes de acordo com a possibilidade de fornecerem dados válidos e completos do 

que atender à representatividade da amostra. Todavia, as características da população 

devem estar presentes na amostra selecionada. Para Fortin et al. (1999), os elementos de 
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uma amostra devem partilhar características comuns, determinadas por um conjunto de 

critérios.  

 Por sermos professores dos alunos da turma de currículo alternativo, e por interesse 

pessoal em compreender se os alunos com insucesso repetido e baixo rendimento escolar 

aprendem e selecionam estratégias metacognitivas através do ensino e aprendizagem do 

pensar, selecionámos, assumidamente, uma amostra de conveniência. Paralelamente, 

pretendíamos envolver as duas professoras de Estudo Acompanhado, por terem 

evidenciado interesse pelo tema apresentado em sede de conselho de turma, 

reconhecendo total desconhecimento sobre de que se tratava quando se falava de 

metacognição. Excetuando o professor de Homem Ambiente Natural e Sociedade, que 

aderiu posteriormente ao programa, os restantes elementos do conselho de turma, apesar 

de reconhecerem que o programa poderia ter validade pedagógica junto dos alunos, e 

porque o trabalho de colaboração e articulação já era uma prática corrente, apenas 

apoiaram indiretamente a implementação do projeto. 

 

5.3.3.1. Os alunos. 

 

 Tendo em consideração os objetivos pretendidos com a investigação, a população- 

alvo do nosso estudo constitui-se de dezasseis alunos de uma turma de percurso curricular 

alternativo, do quinto ano de escolaridade, do segundo ciclo do ensino básico, 

selecionado através de uma amostra não probabilística, mas de conveniência, uma vez 

que nos pareceu razoável a implementação da investigação-ação colaborativa, optou-se 

pela turma da professora investigadora. Pelo facto de não pretendermos extrapolações ou 

generalizações de resultados, através das conclusões obtidas, não nos pareceu que 

constituísse, esta situação, um fator de comprometimento do nosso estudo.  

 Deste modo, o presente estudo teve lugar em um Agrupamento de Escolas do distrito 

de Lisboa, durante o ano letivo de dois mil e onze, dois mil e doze. Dado que a execução 

do programa pedagógico exigia um trabalho contínuo e sistemático com os alunos, 

entendemos que a mesma deveria ser desenvolvida na área curricular não disciplinar de 

Estudo Acompanhado, evitando, deste modo, o não cumprimento programático em 

disciplinas do currículo da turma. 

 A maioria dos alunos da turma manifesta dificuldades condicionantes da 

aprendizagem, nomeadamente uma forte desmotivação, fraco nível de assiduidade, falta 
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de expetativas face ao seu futuro escolar e ausência de conhecimentos estruturantes do 

saber académico, o que se reflete no número de retenções escolar. Dos dezasseis alunos 

apenas cinco frequentaram o pré-escolar e, para os outros a integração no sistema de 

ensino não foi o mais inclusivo e gratificante, fruto de insucessos repetidos. Apenas um 

aluno nunca ficou retido, dois frequentam o quinto ano pela primeira vez, mas a maioria 

apresenta três retenções, sendo que dois se destacam por terem tido quatro retenções no 

seu percurso escolar. Apesar de estar inscrita na turma uma aluna, esta nunca frequentou 

a escola e o facto foi comunicado à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, enquanto 

entidade competente na matéria.  

 Associado a estes condicionalismos, destaca-se o facto de alguns dos alunos 

participantes no nosso estudo terem estado abrangidos, ao longo do seu percurso escolar, 

por medidas educativas especiais previstas no Decreto-Lei n.º 3/2008, de 18 de janeiro e, 

já anteriormente pelo Decreto-Lei n.º 319/91, de 23 de agosto, que lhes permitiram 

acompanhar o grupo-turma, sem que tivessem desenvolvido competências essenciais. As 

medidas em questão, inicialmente tomadas como descriminação positiva, garantiam a 

integração em turmas reduzidas, o apoio direto de um professor de Educação Especial, a 

adequações curriculares e condições especiais de avaliação no seu processo de ensino-

aprendizagem. Contudo, desde dois mil e dez e por decisão da tutela, a maioria destes 

alunos passou a integrar turmas de ensino regular. Esta determinação redundou na 

incapacidade de certos alunos acompanharem o grupo-turma, por falta de conhecimentos 

estruturantes, pelo que foram integrados nestas turmas.  

 Muitos sofrem de estigma social decorrente de serem originários de famílias 

desestruturadas, cujas causas são as mais variadas. Todos os alunos são apoiados pelos 

serviços de apoio social escolar, o que, desde já, evidencia que as famílias vivem com 

problemas financeiros, até porque alguns encarregados de educação estão 

desempregados. Destaca-se que, na generalidade, são alunos carentes de afetividade e de 

fácil trato, havendo contudo a referir que, apesar de serem respeitadores para com os 

professores, são conflituosos entre si, e sobretudo por não terem interiorizado as regras do 

saber ser e saber estar. Os projetos de vida da maioria destes alunos não passam pela 

frequência de cursos a nível secundário, e apesar de se preocuparem com o futuro, 

apontam a procura de um emprego para apoiar o agregado familiar. 

 Apresentamos, esquematicamente, o perfil dos alunos da nossa amostra, sendo que 

todos são do sexo masculino, com idades compreendidas entre os dez e os catorze anos, 
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situando-se a média de idade nos doze anos e meio, num ano de escolaridade em que as 

idades esperadas são dez ou onze anos, no início do ano letivo. 

 

Quadro 5.2 

Constituição da Turma de PCA – 5.º ano de escolaridade 

Caraterização Sumária dos Alunos que Constituem a Turma  

Alunos Idade 

Número 

de 

Retenções 

Necessidades Educativas 

Especiais 

Repetência  

no 5.º ano 
Situações Específicas 

A 13 3 Transtorno do Défice de 

Atenção com 

Hiperatividade  

(TDAH) 

x Etnia cigana 

Tem Plano Educativo Individual 

B 12 2 Dislexia /disortografia x Tem Plano Educativo Individual 

C 13 3 Défice cognitivo ligeiro 

com atraso na linguagem 

x Despacho Normativo 7/2006- 

PLNM - romeno 

D 11 1 Acompanhado em 

Pedopsiquiatria  

- Tem Plano Educativo Individual 

E 14 4 Défice cognitivo x Tem Plano Educativo Individual 

F 14 3  x Graves problemas 

comportamentais 

G 12 2  x Aluno institucionalizado na Santa 

Casa da Misericórdia 

H 12 2 Acompanhado em 

Pedopsiquiatria 

x Tem Plano Educativo Individual 

I 13 3  x Brasileiro 

J 14 4 Perturbações graves de 

personalidade 

x Tem Plano Educativo Individual 

K 12 2 Portador de nefropatia 

congénita  

x Aluno institucionalizado na Santa 

Casa da Misericórdia 

L 13 3  x Despacho Normativo 7/2006- 

PLNM- ucraniano 

M 13 3 Dislexia x Tem Plano Educativo Individual 

N 10 0  -  

O 12 2 Défice cognitivo  x Dificuldades de integração  

P 14 3 Dislexia x Tem Plano Educativo Individual 

 

5.3.3.1.1. Fundamentação da constituição do projeto da turma, do 5.º ano de 

escolaridade. 

 

 A constituição desta turma visou assegurar as condições de sucesso para os alunos 

do Agrupamento que cumpriam os requisitos, já anteriormente mencionados. Depois de 

os respetivos encarregados de educação terem dado o seu assentimento, estes foram 

encaminhados para a turma, de modo a poderem frequentar um percurso curricular mais 

adequado ao seu perfil, acautelando a conclusão da escolaridade obrigatória. 

 Para pôr em prática os conteúdos programáticos e o desenvolvimento de 

competências gerais, transversais e específicas, os professores procuraram implementar 
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estratégias pró-ativas mais adequadas. O objetivo primordial deste projeto é o do combate 

ao insucesso, logo, as estratégias de ensino definidas quinzenalmente, em conselho de 

turma, apontavam para a simplificação de procedimentos; para a diversificação de 

metodologias; para o reajustamento constante da planificação originalmente definida; 

para a articulação entre áreas do saber. As situações do ensino-aprendizagem centravam-

se, maioritariamente, numa pedagogia diferenciada enquanto resposta educativa face às 

necessidades de cada aluno. Em sede de conselho de turma, de forma concertada, os 

professores planificaram e articularam os programas, definidos a partir do diagnóstico 

dos interesses e necessidades dos alunos. Da análise dos programas constata-se que se 

privilegiaram as seguintes estratégias pedagógicas: a pesquisa e tratamento de 

informação, os contratos de aprendizagem, as atividades e produtos diferenciados (Plano 

Individuais de Trabalho), o trabalho colaborativo em sala de aula, a interdisciplinaridade, 

os métodos ativos do aprender, o aprender por projetos, o desenvolvimento de 

competência pessoais e sociais, o reforço positivo e o uso sistemático da auto e 

heteroavaliação. 

 A intervenção curricular nesta turma seria assegurada pela articulação entre as várias 

áreas curriculares, nomeadamente na sua vertente teórico-prática, tentando o equilíbrio 

entre a formação escolar e artística e vocacional como se pode confirmar na matriz 

curricular da turma (Cf. Anexo 3). 

 

5.3.3.1.2. As especificidades diferenciais do projeto: oferta curricular 

diferenciada. 

 

O projeto de constituição desta turma, para o biénio 2011-2013 e a gestão específica 

do seu currículo foram elaborados pelo respetivo conselho de turma e sujeitos a 

aprovação da Direção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo, na estrita 

observância das competências essenciais definidas para o final do segundo ciclo de 

escolaridade. Tendo em conta a carga horária e o perfil da turma, foram adaptados todos 

os programas das áreas curriculares regulares, e elaborados os das áreas vocacional/ 

artística, sem nunca perder de vista que «estes alunos podem prosseguir os seus estudos 

numa turma de percurso curricular alternativo de terceiro ciclo ou num curso de educação 

e formação.» (Despacho Normativo n.º 1/2006, ponto n.º 2). Os programas das diversas 

disciplinas foram elaborados colaborativamente e adaptados ao perfil dos alunos, 
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mediante a promoção de estratégias múltiplas de diferenciação pedagógica, 

nomeadamente reforçando-se o cariz construtivista do processo do ensino aprendizagem, 

garantindo, assim, o desenvolvimento de competências essenciais do segundo ciclo de 

escolaridade, o sucesso escolar e a inserção na vida ativa. A matriz curricular resultou da 

junção de áreas disciplinares, o que permitiu incrementar uma maior transversalidade e 

flexibilidade para ir adequando os conteúdos, realizando tarefas mais diretivas e de mais 

curta duração e adaptando e diversificando instrumentos de avaliação, sem contudo 

comprometer as competências específicas das disciplinas à saída do segundo ciclo.  

 

5.3.3.2 .O conselho de turma. 

 

 Os elementos do corpo docente que constituem este conselho de turma foram 

auscultados, pela Direção do Agrupamento, para integrar o grupo de trabalho para a 

elaboração dos currículos e posteriormente convidados a lecionar as suas áreas de 

formação inicial nesta turma. A maioria dos professores já tinha experiência de 

lecionação em turmas de Cursos de Educação e Formação, ou de ensino recorrente ou já 

haviam integrado outros projetos de turmas de currículos diferenciados. 

Para além dos professores, outros profissionais apoiavam a equipa docente sempre que 

os temas em articulação ou as iniciativas a desenvolver com o mesmo empenho com que 

incorporavam as sessões de trabalho em conselho de turma.  

Dos seis professores da turma, apenas o de Matemática, os dois das áreas das 

Expressões e, inicialmente, o de Homem Ambiente Natural e Sociedade se mantiveram à 

margem do programa de intervenção, sobretudo por considerarem que este tipo de 

metodologia de ensino e aprendizagem não dava, aos alunos, garantias de sucesso a curto 

e médio prazo e também sentiam que prejudicava o cumprimento dos programas, pois 

privilegiavam o ensino direto e expositivo. A professora diretora de turma aderiu 

incondicionalmente ao programa pois, apesar de ser da área das Atividades Rítmicas e 

Expressões, sentiu necessidade de apoiar diretamente os alunos, por compatibilidade de 

horário e por desejar participar em todas as fases da experiência, o que se revelou uma 

mais-valia, no sentido de informar regularmente os encarregados de educação sobre todas 

as diligências tomadas ao longo do estudo e que diziam respeito aos seus educandos.  
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Quadro 5.3  

Constituição do Conselho de Turma 

Constituição do Conselho de Turma 

Formação Curricular 

Área Artística Vocacional 

Quatro Docentes do Quadro do Agrupamento 

Dois Docentes do Quadro de Zona 

Técnicos 

Animadora Sociocultural 

Enfermeira do Centro de Saúde do Concelho 

Psicóloga do Agrupamento 

Representante da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

 

Outros 

 

Representante dos Encarregados de Educação 

Representante dos Alunos 

 

5.3.3.3. Os professores participantes.  

 

 Desde o início da nossa investigação, decidimo-nos por implementar o programa de 

intervenção em Estudo Acompanhado tendo, este facto, anulado eventuais fatores 

pessoais na escolha dos professores participantes.  

 Por manifesto interesse das professoras que constituíam o par pedagógico – a 

professora de Ciências da Natureza e a professora de Língua Portuguesa – que ministrava 

o Estudo Acompanhado, tentámos garantir condições para que a investigação incluísse 

uma componente importante de formação inicial das professoras em moldes a conseguir 

apoio mais direto em sala de aula, ainda antes do início da intervenção. Deste modo, os 

materiais elaborados ou adaptados para os alunos basearam-se em textos narrativos e 

informativos que se encontram recomendados nos programas das disciplinas lecionadas 

por estas professoras.   

 A professora A leciona Língua Portuguesa. É docente do Quadro de Agrupamento. 

Tem vinte e quatro anos de serviço e quatro anos de experiência de lecionação em turmas 

de PCA. 

 A professora B leciona Ciências da Natureza. É professora há catorze anos, mas é a 

primeira vez que dá aulas em turmas de PCA. Todavia, foi dos primeiros elementos do 

conselho de turma a manifestar interesse em participar mais diretamente na experiência, 

até por uma questão pessoal em aprender a ensinar estratégias de pensar, assunto que lhe 

era totalmente desconhecido.  

 O professor C leciona a disciplina de Homem Ambiente Natural e Sociedade, uma 

nova área curricular que decorre da readequação do programa de História e Geografia de 
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Portugal. Tem doze anos de experiência letiva, mas nunca havia lecionado turmas de 

percurso curricular alternativo ao regular e manifestou, desde o início do estudo, muita 

relutância em participar diretamente no mesmo. Apenas assistiu a três sessões, sendo que 

uma delas foi, a seu pedido, planificada com o intuito de a aprendizagem do pensar ser 

aplicada à resolução de um teste de verificação de conhecimentos específicos da sua 

disciplina.  

 

5.4. Os Instrumentos e Técnicas de Recolha de Dados  

 

 Os procedimentos adotados basearam-se nos instrumentos e técnicas que a seguir se 

enunciam e que se passam a justificar. 

 

5.4.1.Entrevistas com alunos em grupo focado. 

 

 Numa investigação-ação, as entrevistas transportam o entrevistador para o universo 

dos participantes e a propósito de uma das muitas vantagens deste método, Bell (1997, p. 

118) refere que «a entrevista possibilita aceder a informações que uma resposta escrita 

nunca revelaria, pois pode ser desenvolvida e clarificada» e ao refletir-se sobre os temas 

ou dimensões, os intervenientes estimulam-se mutuamente.  

 Quivy e Campenhoudt (1998) sustentam que «as entrevistas têm como função 

recolher dados de opinião, abrir pistas de reflexão, ajudar a caraterizar o processo em 

estudo e a tomar consciência das dimensões de um problema» (p. 79) e podem servir para 

o investigador colocar o problema de forma mais clara possível, recolher informação 

detalhada ou apoiar a informação já recolhida, mediante a observação participante ou, 

ainda, complementar a análise documental.  

 De acordo com Morgan (1997), o grupo focado é um método de pesquisa, com 

origem na técnica de entrevista em grupo, relacionado com as entrevistas 

semiestruturadas e é marcado pela existência de um clima mais informal entre 

investigador e participantes, sobretudo se o investigador pertencer ao universo dos 

participantes, como é o nosso caso. O termo focado é assim nomeado porque, tratando-se 

de uma entrevista grupal, facilita a recolha de informações sobre um tópico específico, 

permite a reflexão em torno de conceitos, impressões e conceções sobre determinado 

tema, pelo que, as informações aí colhidas são de cunho essencialmente qualitativo (Neto, 
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Moreira, Sucena, 2002). O grupo focado é um método de pesquisa que permite um nível 

significativo de profundidade dos temas tratados, uma vez que permite compreender 

como e o que os indivíduos pensam ou sentem ou, ainda, a forma como agem e 

interagem. (Oliveira e Freitas, 2006). Ainda neste sentido, e segundo Charlesworth e 

Rodwell (1997), o grupo focado é particularmente vantajoso quando se deseja obter 

dados sobre as conceções dos participantes relativas a uma dada experiência através de 

suas próprias palavras, comportamentos e até silêncios.  

 O investigador, ao facilitar o relato detalhado de crenças, perceções e disposições, 

pode deparar-se com categorias do estudo desejado (Carey,1994). Morgan e Krueger 

(1993) asseveram que a discussão em grupo pode consistir uma fonte de dados 

preliminares num estudo qualitativo. O grupo focado pode ser igualmente usado para 

desenvolver a aplicação de programas de intervenção (Morgan (1997).  

 Apoiados nestes autores, o grupo focado foi, por nós, selecionado para a recolha de 

dados junto dos alunos com o objetivo de, através da interação grupal, recolher o maior 

número de dados sobre as crenças e conceções sobre a aprendizagem do pensar e, do 

mesmo modo, orientar ou reorientar a conceção e aperfeiçoamento do programa de 

intervenção pedagógica, bem como a sua avaliação.  

 

5.4.1.1. A estrutura das entrevistas. 

 

 Na conceptualização dos instrumentos de recolha de dados tivemos presente o 

trabalho a realizar no que concerne à programação do ensino e avaliação da intervenção 

da aprendizagem do pensar, nas suas dimensões motivacional, cognitiva e metacognitiva. 

Decidimo-nos, então, pela elaboração de guiões de entrevistas semiestruturadas em grupo 

focado, antes e após a intervenção, por permitir abarcar um conjunto de questões 

estruturadas, podendo depois, com base nas respostas dos indivíduos, introduzir-se no 

debate novas questões ou pedidos de esclarecimento, para um exame mais profundo da 

situação em estudo, sobretudo para se proceder à triangulação de dados. Para obtermos a 

informação necessária (Estrela, 1994, p. 107), decidimos organizar o guião da entrevista 

pré-intervenção (Cf. Apêndice A), abrangendo as dimensões: Representações sobre a 

escola; Representações relativas a um percurso curricular alternativo; Perceções sobre as 

conceções do aprender; Identificação de aspetos motivacionais da aprendizagem. No que 

concerne à entrevista pós-intervenção (Cf. Apêndice B), elaborámos o guião tendo em 
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consideração as seguintes dimensões: Caraterização do contexto em que decorreu a 

experiência; Perceções sobre alterações nas conceções de aprendizagem; Valoração das 

dimensões afetivas na aprendizagem; Reflexão sobre do programa de intervenção 

pedagógica. 

 

5.4.1.2. A aplicação e condução das entrevistas.  

 

 Foram realizadas duas entrevistas, em grupo focado, com três dos dezasseis alunos 

da turma em estudo: a primeira duas semanas antes da intervenção pedagógica e a 

segunda uma semana após a intervenção.  

 Numa sessão de apresentação do projeto, em Estudo Acompanhado, sondámos os 

alunos no sentido de apurar os sujeitos entrevistados, pois não tínhamos um critério 

definido, até porque nem todos os alunos apreciam participar neste registo de pesquisa. 

Todavia, e para nossa surpresa, todos manifestaram interesse em ser entrevistados. 

Assim, decidimo-nos pela aleatoriedade. Não obstante, o escrutínio foi decidido pelos 

próprios alunos que fizeram questão de indicar três dos seus representantes, pelas 

seguintes ordens de razão: o primeiro por gostar de conversar (ALF); o segundo por ser 

considerado o melhor aluno (ALJ); o terceiro por ser o mais velho e delegado de turma 

(ALR).  

 Nesse mesmo momento agendámos a primeira entrevista para uma hora em que os 

alunos estariam em Formação Cívica, por incompatibilidade de horários da investigadora 

e dos alunos. No final da entrevista pré-intervenção com estes alunos, fizemos saber que 

no términus da intervenção voltaríamos a entrevistá-los. Porém, no dia da segunda 

entrevista, tomámos conhecimento que um dos alunos (AL13) estava doente e teria que 

ser substituído. A diretora de turma diligenciou para apurar novo entrevistado. Os alunos 

optaram por um dos colegas estrangeiros (AL9).  

 As entrevistas foram gravadas em formato áudio e posteriormente transcritas (Cf. 

Anexo 3 e 4), segundo algumas questões técnicas apontadas por Bogdan e Biklen (1994, 

pp.172–175), nomeadamente adotando um formato típico: tal como nas notas de campo, 

usámos um instrumento de registo, criado para o efeito, com cabeçalho, o que ajudou a 

organizar os dados e a recuperar segmentos específicos, indispensáveis para a 

categorização dos dados. 
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5.4.2. A observação participante.  

 

 Observar é selecionar informação pertinente, «através dos órgãos sensoriais e com 

recurso à teoria e metodologia científica, a fim de se poder descrever, interpretar e agir 

sobre a realidade em questão» (Estrela, 1994, p. 34). Constitui «o único método de 

investigação que capta os comportamentos no momento em que eles se produzem e em si 

mesmos, sem a mediação de um documento ou de um testemunho.» Quivy e 

Campenhoudt (2008, p. 156).  

Na observação participante é o próprio investigador o instrumento principal de 

observação, «porque participa na vida do grupo por ele estudado.» (Estrela, 1994, p. 31). 

O observador participa na vida do grupo ou organização que está a ser estudada, interage 

com os seus membros, tentando assegurar que a sua presença não perturbe ou interfira no 

decurso natural dos acontecimentos (Serrano, 1994).  

 A observação participante é uma técnica centrada na interpretação de um fenómeno, 

logo, fundamental na investigação qualitativa, por facultar a recolha de dados sobre 

ações, opiniões ou perspetivas aos quais um observador externo não teria acesso. Permite 

recolher dois tipos de dados: os dados registados nas notas de campo, que são do tipo da 

descrição narrativa e os dados que o investigador anota no seu diário de bordo que 

pertencem ao tipo da compreensão, pois expõem a sua própria subjetividade (Estrela, 

1994, p.35).  

 Em termos educacionais, o professor deve ser capaz de observar para recolher e 

organizar criteriosamente a informação e para se adaptar aos elementos que fazem parte 

da sua investigação-ação, e poderá dar origem a novas situações que resultam da 

intervenção ou comentários do observador (Bogdan  Biklen, 1994 p. 151). Na nossa 

investigação, a observação participante teve lugar no terreno, ou seja, em sala de aula, em 

Estudo Acompanhado, onde se desenvolveu o programa de intervenção pedagógica sobre 

o ensino explícito e a aprendizagem de estratégias do pensar facilitadoras da 

compreensão textual.  

 Por não termos pretensões de observar as atitudes dos professores colaboradores, 

baseámo-nos na observação como pilar de todo o sistema de caraterização e de 

intervenção, numa relação dialética constante, em ordem à avaliação progressiva das 

estratégias utilizadas na intervenção. Pelo exposto, centrámos em nós o ensino e a 

aprendizagem do pensar, focando-nos nas respostas e comportamentos dos alunos.  
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5.4.2.1. Registos audiovisuais da ação. 

 

 No contexto deste estudo, e como forma complementar de captar aspetos visuais das 

ações, socorremo-nos de registos audiovisuais, os quais robusteceram as notas de campo 

da observação participante e auxiliaram a reflexão entre investigadora e professores 

participantes na investigação-ação colaborativa, e auxiliaram nos balanços do trabalho 

desenvolvido, em sede de conselho de turma.  

 Sabendo que este método de recolha de informação pode ser inibidor da ação, 

colocámos a câmara fixa em todas as sessões e, por essa razão, não conseguimos captar 

todos os comportamentos dos participantes, até porque alguns encarregados de educação 

não deram autorização para captação de imagens dos seus educandos, por proteção e 

direito à imagem. No início da intervenção, a presença da câmara interferiu ligeiramente 

com a ação, porque alguns alunos ficaram inibidos, outros representaram para a câmara. 

A partir do momento em que deixou de ser um instrumento ou procedimento estranho, 

deixou de ser um elemento distrátil, por conseguinte, conseguimos tirar o maior proveito 

das gravações, usando-as como mais um recurso para a reflexão conjunta.  

 

5.4.3. As notas de campo 

 

 Segundo Bogdan e Biklen (1994, pp. 150–152), as notas de campo caraterizam-se 

por serem: 

i) Materiais, porque colhem, por palavras, o local, as pessoas, as ações ou os 

diálogos, sendo a preocupação do investigador o registo objetivo de detalhes do 

que ocorreu no campo; 

ii)  Reflexivas, porque captam, do ponto de vista da investigação, as ideias e 

preocupações e, por isso, contêm elementos que refletem relatos pessoais. As 

reflexões são designadas por uma dada convenção de notações do investigador, os 

designados por comentários do observador. 

 Em todos as fases da investigação, socorremo-nos das notas de campo (Cf. Anexo 

6), entendidas como um instrumento importante de recolha de dados, feitas a partir das 

observações participantes e semiestruturadas e das reflexões sistemáticas ocorridas em 

conselhos de turma. Tudo o que tínhamos considerado válido era anotado e ajudava a 
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recordar e entender o contexto, ambientes e ação. A informação foi continuamente 

recolhida ao longo das fases do estudo, independentemente das técnicas de recolha de 

dados que utilizámos. Registámos especialmente informação factual sobre quem tinha 

estado presente, onde as observações tinham tido lugar, o contexto físico, a interação 

social que ocorrera e a forma como decorreram as atividades. Estas notas permitiram-nos, 

durante a análise, reconsiderar os acontecimentos e desenvolver relatos descritivos, de 

forma a permitirem que outros pudessem experimentar, ainda que indiretamente, o que 

acontecera nesta investigação. Estas notas permitiram elaborar descrições e formular 

ideias curriculares permitidas pelas novas ideias que emergiam da ação e que não tinham 

sido antecipadas.  

 

5.4.4. A análise documental.  

 

 Os dados recolhidos em documentos escritos são muito úteis ao investigador e 

permitem diversos tipos de análise. A análise de documentos é uma técnica de recolha de 

informação necessária em qualquer investigação qualitativa. Ela permite conhecer 

detalhes dos contextos em estudo, apurar a veracidade de certas afirmações, esclarecer ou 

complementar as informações obtidas por outras técnicas ou, até mesmo, revelar aspetos 

novos de um tema ou problema (Quivy & Campenhoudt, 2008). 

 Apoiados nas palavras destes autores, iniciámos a análise documental pela 

apreciação dos seguintes documentos, tendo como referência Bogdan e Biklen (1994) 

quando afirmam que «através dessas fontes de informação os investigadores qualitativos 

podem ter acesso à “perspetiva oficial” bem como às várias maneiras como o pessoal da 

escola ou entidade comunica.» (p. 180) Assim, analisámos: 

i) O Projeto Educativo de Agrupamento;  

ii) O Projeto Curricular do Agrupamento;  

iii) Os Processos Individuais dos alunos da turma, para a respetiva caraterização do 

percurso escolar;  

iv) Os Planos Curriculares das disciplinas;  

v) As atas das reuniões dos Conselhos de Turma;  

vi) A Carta Educativa do Município – documento emanado pela Câmara Municipal 

do concelho – para cruzar metas e objetivos do Projeto Educativo do 

Agrupamento com o Projeto de Rede Escolar Concelhia (que assegura parcerias 
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estratégicas com a escola, para assegurar o prosseguimento de estudos dos alunos 

de percurso alternativo);  

 Paralelamente, analisámos os textos escritos pelos alunos durante a intervenção: 

i) Fichas de trabalho das oito sessões;  

ii) Listas de autoverificação de conhecimentos, capacidades e competências; 

iii) Autoavaliações dos alunos, de cada uma das oito sessões. 

 

5.4.5. A triangulação dos dados.  

 

 A triangulação refere-se à «combinação de diferentes métodos, grupos de estudo, 

enquadramentos de espaço e de tempo (...) no tratamento de um fenómeno.» (Flick, 2005, 

p. 231). Denzin (1990) identifica quatro tipos de triangulação: a triangulação dos dados, a 

triangulação do investigador, a triangulação teórica e a triangulação metodológica. Na 

elaboração deste estudo recorremos somente à triangulação de dados, recolhidos em 

fontes diversas e em datas distintas. 

 Num primeiro momento da nossa investigação-ação, os primeiros instrumentos de 

recolha de dados elaborados foram os guiões das entrevistas a realizar com alunos em 

grupo em focado, tendo por objetivo a recolha de informação sobre crenças, perceções e 

conceções sobre as variáveis que interferem na aprendizagem, bem como a reflexão sobre 

como entenderem ter corrido a intervenção. Para tal, realizámos as entrevistas aos alunos 

com questões que permitiam, em muitos casos, o cruzamento de dados. Foi possível obter 

a perspetiva destes três intervenientes, muitas vezes complementares, outras divergentes 

sobre as mesmas situações, procedimentos e ações.  

 Num segundo momento criámos instrumentos para a recolha de dados, de suporte à 

técnica de observação participante das sessões do programa de intervenção. Nesta fase 

recolhemos as primeiras impressões sobre as práticas pedagógicas partilhadas entre 

investigadora e os professores e o desempenho verbalizado pelos alunos, os seus sucessos 

e constrangimentos.  

 Num terceiro momento completámos a informação recolhida, através dos 

instrumentos anteriormente referidos, com as nossas observações e reflexões registadas 

nas notas de campo. 

 Num quarto momento socorremo-nos da análise documental, tal como já referido no 

ponto anteriormente. 
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 O uso de diferentes instrumentos e técnicas possibilitaram-nos o cruzamento de 

dados de todos os intervenientes, nomeadamente dos alunos, dos professores 

participantes, da investigadora e até de professores e técnicos do conselho de turma, os 

quais, de forma indireta, acrescentaram valor à investigação, sobretudo no que concerne 

às práticas pedagógicas partilhadas e à reflexão na ação e sobre a ação (Schön, 1997).   

 Em síntese, em moldes a facilitar a leitura das opções metodológicas que tomámos 

apresentamos, no quadro que se segue, os instrumentos e técnicas de recolha de dados 

concebidos para os diferentes participantes na investigação, identificando as dimensões 

em análise, os objetivos gerais e específicos de cada dimensão, que corroboram a 

problemática em estudo. Identificam-se os instrumentos de recolha de dados por cada 

participante, procurando sistematizar as categorias e subcategorias de análise.  

 

Quadro 5.4  

 Síntese dos Instrumentos, Técnicas de Recolha de Dados, Participantes, Objetivos e 

Categorização por Dimensão em Análise 

Objetivos Gerais:  

- Recolher elementos que permitam caraterizar os intervenientes no estudo, do ponto de vista do processo de 

ensino e da aprendizagem; 

- Identificar padrões cognitivos, metacognitivos e comportamentais induzidos no processo de aprendizagem;  

- Conhecer as representações dos alunos participantes sobre o ato de pensar; 

- Compreender o modo como se efetua a gestão do currículo da turma de PCA; 

- Compreender dinâmicas de trabalho estabelecidas entre os professores do CT-articulação/colaboração/reflexão.  

 

 

 

Instrumentos/ Técnicas de Recolha de 

Dados: 

Entrevistas Observação 

participante 

Notas de 

Campo 

Análise 

documental 

Em grupo 

focado (pré e 

pós 

intervenção) 

Programa de 

Intervenção 

De todo o 

processo 

(intervenção e 

colaboração) 

Atas, 

normativos 

legais e 

documentos 

internos da 

escola e textos 

dos alunos 

Participantes: 

3 alunos  3 professores  

investigadora 

16 alunos  

investigadora investigadora 

 
Dimensão em análise 

 
Categorias Subcategorias 

 

1- Aprender a pensar 

 

 

 

O que é aprender 

Aquisição de conhecimentos  

Ampliação de conhecimentos 

Transferência de conhecimentos 

 

 (continua) 
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 (continuação)  

Indicador:  

 

Consciência que o aluno tem do exercício 

metacognitivo e da capacidade para alterar 

estratégias. O processo metacognitivo 

compreende as variáveis relacionadas com a 

pessoa, a tarefa, as estratégias e o contexto. 

 

Objetivo específico: 

 

Compreender o significado que cada 

participante tem sobre o aprender e refletir 

sobre as dimensões estruturantes 

subjacentes (afetiva, cognitiva e 

metacognitiva). 

Como se aprende Imitação  

Interação 

Instrução  

Autoaprendizagem 

 

Para que serve o que se 

aprende 

Resolver problemas 

Ajudar outros 

Realização pessoal  

Realização profissional 

Ser competente 

Ser autónomo  

Transferência 

 

2- Práticas colaborativas  

Indicador:  

Afirmações que remetem para o 

desenvolvimento profissional, 

nomeadamente para a atuação dos 

professores face aos seus pares. 

Objetivo específico: 

Compreender o significado que cada 

participante tem sobre a colaboração e 

reflexão e de que forma estão patentes nas 

suas práticas profissionais. 

Postura pessoal e profissional 

do professor  

Colaboração 

Partilha  

Comunicação  

Articulação 

Mecanismos de adaptação e 

flexibilidade 

Experimentação de novas 

práticas  

Vantagens  

Constrangimentos  

 

Postura crítico-reflexiva 

Reflexão sobre saberes 

científicos 

Reflexão sobre práticas 

 

Dimensão em análise: 

 

3- Colaboração docente e o ensino e 

a aprendizagem do pensar 

Indicador:  

Afirmações dos diversos atores educativos 

que remetem para o domínio do ensino e da 

aprendizagem. 

Objetivo específico: 

Refletir de que forma cada participante 

pensa sobre o processo de ensino e de 

aprendizagem de estratégias do pensar e 

como podem estas potenciar os resultados 

escolares. 

Contexto organizacional Formas de organização do 

trabalho do professor 

Impacto da colaboração 

  

Papel do professor na 

promoção do pensar dos 

alunos. 

Gestão do currículo 

Promoção de estratégias do 

pensar 

Perspetiva interdisciplinar do 

ensino e da aprendizagem do 

pensar 

 

 

Expetativas face ao 

desempenho do próprio 

professor   

Expetativas face ao 

desempenho dos alunos 

 

5.5. Síntese do Capítulo 

 

 A identificação e clarificação dos procedimentos subjacentes à nossa investigação, à 

construção dos instrumentos, à seleção da amostra, ao trabalho de recolha e tratamento 

dos dados, constituíram etapas de grande importância para a compreensão do percurso 

investigativo. Foram aqui apresentadas e fundamentadas as principais opções 

metodológicas que nortearam e suportaram este estudo e os procedimentos adotados ao 
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longo do estudo, assim como as técnicas de análise qualitativa utilizadas para aferição 

dos resultados.  

 No capítulo subsequente serão apresentados e discutidos os resultados evidenciados 

no seguimento do percurso que descrevemos. 
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CAPÍTULO VI – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE INTERPRETATIVA 

DOS RESULTADOS 

 

 Neste capítulo apresentamos, com o intuito de compreender o fenómeno em estudo, 

os resultados justificados pela análise de dados, ao longo do percurso investigativo que 

descrevemos. Os resultados serão expressos através de quadros-síntese devidamente 

contextualizados e deles retiramos, de forma descritiva, as devidas ilações, pois 

considerámos a abordagem qualitativa dos dados relativamente a cada um dos momentos 

da Investigação-Ação, tendo sido usados instrumentos e técnicas específicas de recolha e 

análise de dados para triangulação, evitando-se enviesamentos.  

 Numa investigação qualitativa, o investigador não se preocupa com generalizações, 

antes atenta nas afirmações decorrentes do que observou dos processos sociais. Deste 

modo, a nossa preocupação central não é a de se os resultados são ou não suscetíveis de 

generalizações, mas sim a de que outros contextos e participantes a eles possam ser 

estendidos (Bogdan & Biklen, 1994). 

 Encontramo-nos, agora, em posição de podermos salientar algumas conclusões, 

resultantes das interpretações e confirmações a que chegámos relativamente à 

problemática da investigação.  

 Num primeiro momento debruçar-nos-emos sobre os efeitos da intervenção 

pedagógica nos alunos, tendo em conta as categorias nomeadas nos instrumentos criados 

e as técnicas utilizadas para o efeito: 

▪ Entrevistas em grupo focado, antes e depois da intervenção; 

▪ Notas de campo decorrentes da observação participante;  

▪ Análise documental: Fichas de trabalho, sustentadas pelo ensino explícito e 

aprendizagem do pensar; Listas de verificação dos conhecimentos e 

competências desenvolvidas; Autoavaliação dos alunos de final da cada sessão; 

Atas de conselhos de turma.  

 Num segundo momento, dedicar-nos-emos a avaliar o contributo da Investigação-

Ação colaborativa para o processo de ensino e aprendizagem numa turma de currículo 

alternativo e para o desenvolvimento profissional dos professores que colaboraram no 

estudo, mediante as categorias de análise definidas. Para o efeito considerámos: 

▪ Notas de campo da investigadora, recolhidas em momentos de reflexão com os 

professores participantes, no final das sessões e em sede de conselho de turma; 
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▪  Entrevista em grupo focado pós intervenção; 

▪ Análise documental: Atas de conselho de turma. 

 Este trabalho, não sendo pioneiro ou inovador, centra-se nos resultados da 

investigação que apontam evidências entre o desenvolvimento das competências do 

pensar dos alunos e a melhoria das suas capacidades para resolver problemas ou pensar 

criticamente (Brown, Campione & Barcklay, 1979; Whimbey, 1985), tanto mais que o 

treino da metacognição melhora a atividade intelectual, mesmo de alunos com 

dificuldades de aprendizagem (Morais, 1998; Salema, 1997; Sternberg, 2000). Donde, 

constituiu-se, à partida, como mais um contributo para a compreensão da forma como 

alunos e professores percecionam o aprender a pensar, pelo que analisaremos algumas 

comunalidades nas interpretações dos participantes, e discutiremos algumas das 

respetivas implicações. 

 

6.1. A Análise Global dos Dados Recolhidos 

 

 A análise de dados constitui um processo de organização sistemática dos dados 

recolhidos em unidades manipuláveis, numa procura de padrões, bem como a decisão do 

que vai ser apresentado neste capítulo. À medida que íamos reunindo dados sobre o 

tópico, o contexto e os participantes mais conhecimento de causa obtínhamos sobre o 

fenómeno em estudo. Enveredámos pela teoria de suporte formal (Glaser & Struss, 1967), 

porque tentámos realizar a análise de dados à medida que desenvolvíamos as respostas, 

sem nunca perder de vista as questões de investigação.  

 Obtivemos uma multiplicidade de dados, alguns deles intrincados e complexos. Com 

o material organizado ou transcrito, encetámos a ação analítica, tentando tornar 

compreensível os materiais recolhidos. Iniciámos, então, a análise de conteúdo, que 

segundo Bardin (1977) deve identificar categorias a serem analisadas e discutidas, pelo 

que concebemos um sistema de codificação para organizar os dados que iam sendo 

transcritos meticulosa e exaustivamente. Reconhecemos o aparecimento de padrões de 

comportamento, regularidades, tendo-os constituido categorias, «um meio de classificar 

os dados descritivos que se recolheram.» (Bogdan & Biklen, 1994, p. 221). A 

categorização segundo estes autores consiste em «agrupar extratos das respostas dos 

sujeitos» (p. 172) e este processo surgiu, assim, a partir das regularidades por nós 

apreendidas. A nomeação das categorias definidas a partir da análise das transcrições das 
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entrevistas, das notas de campo e dos textos produzidos pelos alunos, resultou de uma 

contínua aproximação aos dados e de uma reiterada renomeação das categorias, em 

moldes a que a informação contida num determinado tópico pudesse ser apontada em 

outros dados, permitindo encontrar subcategorias.  

 Na sequência de um trabalho moroso e exaustivo, fizemos corresponder cada 

objetivo do nosso estudo a uma dimensão distinta mas que se complementam, porque 

constatámos que algumas categorias surgiam transversalmente a vários instrumentos e 

pareciam ser explicativas das várias dimensões e que outras categorias apareciam apenas 

em determinadas dimensões.  

Em moldes a facultar a leitura e compreensão dos diversos aspetos de que se reveste o 

aprender a pensar, como se relacionam com a articulação das práticas e o trabalho 

colaborativo entre professores, no que concerne à gestão do currículo, compilamos em 

quadro as comunalidades encontradas. 

 

Quadro 6.1 

Síntese das Unidades de Registo por Dimensão em Análise 

 

Instrumentos/ Técnicas de Recolha de Dados: 

Entrevistas Observação 

participante 

 Notas de 

campo 

Análise  

documental 

Participantes: 

3 alunos 3 professores 

investigadora 

16 alunos 

investigadora 

 Categorias Subcategorias Frequência dos indicadores 

Dimensão em análise: 

 

Aprender a Pensar 

 

Indicador:  

 

Consciência que o aluno 

tem do exercício  

metacognitivo  e  da  

capacidade  para  alterar  

estratégias. Compreende    

as variáveis  pessoa,  

tarefa,  estratégias e  

contexto. 

 

Objetivo específico: 

 

Compreender o 

significado que cada 

participante tem sobre o 

aprender e refletir sobre as  

O que é 

aprender 

-Aquisição de 

conhecimentos  

-Ampliação de 

conhecimentos 

-Transferência de 

conhecimentos 

3 

 

1 

 

3 

40 

 

8 

 

16 

15 

 

2 

 

6 

Como se 

aprende 

-Imitação  

-Interação 

-Instrução  

-Autoaprendizagem 

6 

3 

5 

3 

7 

3 

22 

3 

13 

9 

14 

7 

Para que serve 

o que se 

aprende 

-Resolver 

problemas 

-Ajudar outros 

-Realização pessoal  

 

3 

 

3 

4 

 

2 

 

20 

18 

 

5 

 

3 

11 

 (Continua) 
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dimensões afetiva, 

cognitiva e metacognitiva 

- Realização 

profissional 

-Ser competente 

-Ser autónomo  

-Transferência 

3 

6 

2 

2 

9 

20 

7 

14 

5 

4 

12 

5 

Dimensão em análise: 

 

Práticas colaborativas  

 

Indicador:  

 

Afirmações que remetem 

para o desenvolvimento 

profissional, 

nomeadamente para a 

atuação dos professores  

face aos seus pares 

 

Objetivo específico: 

 

Compreender o 

significado que cada 

participante tem sobre a 

colaboração e reflexão e 

de que forma estão 

patentes nas suas práticas 

profissionais 

Postura pessoal 

e profissional 

do professor  

-Colaboração  

-Partilha  

-Comunicação  

-Articulação 

2 

0 

0 

2 

9 

3 

9 

10 

11 

0 

2 

14 

Mecanismos de 

adaptação e 

flexibilidade 

- Experimentação 

de novas práticas  

- Vantagens 

- Constrangimentos 

6 

 

3 

0 

6 

 

9 

4 

5 

 

1 

0 

Postura crítico-

reflexiva 

-Reflexão sobre 

saberes científicos 

-Reflexão sobre 

práticas 

0 

 

0 

 

 

6 

 

18 

 

 

2 

 

22 

 

 

 

Dimensão em análise: 

 

Colaboração docente e o 

ensino e a aprendizagem 

do pensar 

 

Indicador:  

 

Afirmações dos diversos 

atores educativos que 

remetem para o domínio 

do ensino e da 

aprendizagem 

 

Objetivo específico: 

 

Refletir de que forma cada 

participante pensa sobre o 

processo de ensino e 

aprendizagem de 

estratégias do pensar e 

como podem estas 

potenciar os resultados 

escolares 

Contexto 

organizacional 

Formas de 

organização do 

trabalho do 

professor 

 

Impacto da 

colaboração 

 

3 

 

 

5 

6 

 

 

12 

18 

 

 

2 

Papel do 

professor na 

promoção do 

pensar dos 

alunos 

-Gestão do 

currículo 

-Promoção de 

estratégias do 

pensar 

2 

 

7 

20 

 

18 

12 

 

2 

Perspetiva 

interdisciplinar 

do ensino 

aprendizagem 

do pensar 

-Expetativas face ao 

desempenho do 

próprio professor 

-Expetativas face ao 

desempenho dos 

alunos. 

0 

 

0 

6 

 

19 

4 

 

13 

 

 

(Baseado em Estrela,1994, pp. 249–254) 

(Continuação) 
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6.1.1. Ao nível da intervenção pedagógica  

 

 O programa, que decorreu de janeiro a março de dois mil e doze, foi apoiado por 

professores das disciplinas de Língua Portuguesa, Ciências da Natureza e Homem 

Ambiente Natural e Sociedade, numa ótica de colaboração e reflexão das práticas 

profissionais, articulando conhecimentos e competências transdisciplinares, que 

percorrem o currículo deste projeto educativo alternativo ao currículo regular.  

 A aprendizagem do pensar constituiu a nossa principal preocupação e, nessa medida, 

o enfoque do processo de ensino e da aprendizagem foi centrado nos alunos, cujo 

percurso escolar tem sido marcado por insucessos repetidos. Socorremo-nos de uma 

metodologia ativa, selecionando as estratégias metacognitivas mais adequadas às suas 

características de aprendentes e às tarefas a realizar. Insistimos sistematicamente na 

necessidade de os alunos refletirem sobre os procedimentos mentais, verbalizando 

progressos e constrangimentos para ultrapassar dificuldades recorrendo a outras 

estratégias ou solicitando apoio mais direto do professor. 

 Numa primeira fase, procurámos incutir ou aumentar, nos alunos, a motivação 

necessária para colocar os seus conhecimentos ao serviço da sua própria aprendizagem. 

Numa segunda fase, optámos pelo desenvolvimento de estratégias cognitivas e 

metacognitivas facilitadoras da compreensão de enunciados escritos, uma das áreas 

académicas apontadas pelos docentes do conselho de turma destes alunos como a mais 

deficitária. Tratando-se de um programa que visa promover o desenvolvimento da 

compreensão textual, mais importante do que as respostas foi a discussão sobre os 

raciocínios e sobre as razões que levaram os alunos a responder de determinado modo. 

 Na fase inicial do projeto de implementação de estratégias do pensar aplicadas à 

compreensão textual, em sessões de trabalho com alunos, construímos cenários que 

permitiram estimular a compreensão, cujo objetivo central era o de levar os alunos a 

analisar o que estavam aprendendo e porque o estavam fazendo. Com esse intuito, 

criámos oportunidades e experiências que desenvolveram comportamentos 

metacognitivos, mediante a infusão do pensar. Portanto, ensinámos a pensar sobre o ato 

de pensar bem modelando, passo-a-passo, estratégias de ensino e aprendizagem nas 

etapas do "antes", "durante" e "depois" da conclusão das tarefas. Fizemos uso da 

modelagem de estratégias do pensar, verbalizando os nossos próprios processos mentais 

para lidar com cada tarefa e fizemo-lo em todas as sessões de intervenção, incentivando 
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os alunos ao mesmo procedimento intelectual. Promovemos sistematicamente o 

autoquestionamento dos alunos, o debate assertivo sobre sucessos e constrangimentos 

com que nos íamos deparando, sendo que «o elemento comum a todos estes métodos do 

ensino e aprendizagem do pensar é a metacognição.» (Nisbet, 1992, p. 23). 

 

6.1.1.2. Explicitação e reflexão sobre cada uma das sessões da intervenção. 

 

 Ao desenvolvermos um ensino e uma aprendizagem do saber como pensar, tentámos 

dotar os alunos de procedimentos de autonomização e autoeficácia. Segundo Beyer 

(1985), para que o aluno aprenda processos metacognitivos que facultem a 

autorregulação, a instrução do pensar deve ser feita de forma explícita.  

 Assim, sete das oito sessões foram estruturadas com base na seleção de estratégias 

do pensar, nomeadamente as metacognitivas, adequadas à competência da compreensão 

textual, orientada em três fases: 

1- Pré-leitura: referente às caraterísticas formais do texto; 

2- Leitura: verificação das antecipações e validação dos conhecimentos prévios 

mediante o autoquestionamento; 

3- Pós-leitura: reconstrução e avaliação da compreensão textual. 

 Toda a intervenção foi devidamente planificada para cumprir os requisitos 

estratégicos para a compreensão textual: mobilização de conhecimentos prévios sobre os 

conteúdos abordados, leitura silenciosa por parte dos alunos, explicitação de estratégias 

de compreensão, realização das tarefas para verificação da compreensão, apresentação de 

soluções de resolução dos problemas.  

 Com a aplicação da bateria de fichas de trabalho (Cf. Apêndice D) pretendeu-se 

verificar quais as competências interpretativas, procedimentais e operacionalizantes de 

cada aluno. A maioria das tarefas exigia, por isso, um trabalho individual e autónomo, 

mas o trabalho de díade foi uma das estratégias encontradas para partilha de 

conhecimentos e procedimentos.  

 Cada uma das fases de trabalho foi precedida dos respetivos objetivos que se 

pretendiam alcançar e, no final da cada uma delas, solicitou-se ao aluno uma reflexão 

crítica de monitorização do desempenho, pelo preenchimento de um registo de 

autoavaliação (Cf. Apêndice E), pois os procedimentos eram dirigidos não tanto ao grau 
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de concretização adequado da tarefa, mas à compreensão da tarefa e à análise e avaliação 

do processo, mais do que à avaliação do produto.  

 Ao investigador coube a tarefa de, por modelagem – explicitação dos nossos 

próprios processos mentais – conduzir os alunos à verbalização dos seus processos 

cognitivos antes, durante e após a realização das tarefas, mediante o autoquestionamento 

dirigido; à avaliação dos percursos realizados; à explicitação dos sucessos e das 

dificuldades com que se depararam, avaliando as exigências da tarefa e aprendendo como 

pensar para resolver a tarefa.  

 Descrita que foi sumariamente a intervenção, apresentamos, de forma mais 

pormenorizada, a descrição e as considerações que fizemos referentes a cada sessão de 

trabalho: 

 

1.ª Sessão da intervenção pedagógica  

 

Desenvolvimento dos trabalhos: 

 Na sessão de apresentação enunciámos o tema da investigação, o objetivo da 

pesquisa e os procedimentos adotados durante a intervenção, nomeadamente o número de 

sessões, a metodologia de trabalho, a captação de som ou imagem, as questões 

relacionadas com o sigilo dos dados recolhidos, a importância da participação em todas 

as sessões, o papel dos professores participantes e o tipo de tarefas a realizar pelos alunos. 

De seguida, passámos ao visionamento de um filme sobre o que é aprender, e como se 

pode aprender, com o intuito de despoletar o debate em torno do tema, seguindo-se um 

momento de discussão em torno dos fatores motivacionais que interferem na 

aprendizagem, na expetativa que os alunos se confrontassem, ainda que de forma 

inconsciente, com as suas crenças metacognitivas. O debate assertivo foi uma das 

estratégias que privilegiámos, porque sentimos que os alunos e professores intervenientes 

deveriam ser capazes de verbalizar e conceitualizar a aprendizagem do pensar, garantindo 

que todos se apropriassem dos conceitos e desenvolvessem estratégias afetivas e 

motivacionais conducentes à monitorização e controlo de um ambiente propício à 

aprendizagem. Na perspetiva dos alunos, pretendíamos que aprendessem a lidar com a 

ansiedade e a tendência para a procrastinação, melhorando expetativas e atitudes face à 

possibilidade de serem autoeficazes. 

 



82 

 

Balanço reflexivo: 

 Desde logo constatámos que os alunos sentiam grandes dificuldades em definir 

conceitos, nomeadamente o que é pensar, o que é o pensamento: «Pensar é usar a cabeça» 

(Obs1AL3); «Pensar… é pensar sobre as coisas» (Obs1AL5); «Pensar é ter ideias» 

(Obs1AL10). Na entrevista preliminar os alunos participantes referiram a este propósito: 

«Aprender é tomar conhecimento de uma coisa que nós não sabemos, por exemplo, 

aprender a fazer determinada coisa um bocadinho difícil, isso é aprender» 

(Entr1AL,l31.76). 

 No decurso da sessão, verificámos que os alunos iam demonstrando menores 

dificuldades na verbalização de conceções pessoais sobre as causas do insucesso, a título 

exemplificativo: «Sou mau aluno, porque não estudo o suficiente» (Obs1AL1); «Eu 

estudo, mas não consigo ter positiva» (Obs1AL14); «Quando não percebo, desisto, não 

vale a pena continuar» (Obs1AL5); «Eu sei as matérias, mas não faço as coisas porque 

não me apetece» (Obs1AL9). Em contrapartida, outros houve que referiram: «Eu tenho 

más notas, porque não estudo, mas se quiser consigo» (Obs1AL8), ou «Eu não aprendo, 

por isso é que estou no PCA» (Obs1AL5). Nestas verbalizações encontramos fatores 

intrínsecos ao indivíduo para justificar o sucesso ou insucesso, as suas capacidades 

cognitivas. Havíamos verificado este facto, anteriormente, aquando da entrevista pré 

intervenção, momento em que os alunos referem: «A culpa de termos negativas é nossa, 

se nós não estudarmos nem nos esforçarmos, mesmo que saibamos a matéria de cor e 

salteado, se nós ficarmos todos confiantes “Ai eu sei isto” e não nos esforçarmos, não 

vamos a lado nenhum, recebemos uma negativa. E não vamos ficar satisfeitos, porque 

nós não nos esforçámos» (Entr1ALl4,l.274-276); Neste sentido, Bruner (1975) defende 

que a aprendizagem é tanto mais duradoura se for garantida pelos fatores intrínsecos, mas 

que a motivação extrínseca pode impulsionar o indivíduo a melhorar a sua própria 

aprendizagem. Estas convicções podem determinar, em nosso entender, o envolvimento e 

superação das dificuldades dos alunos. Foi neste sentido que desenvolvemos o debate 

assertivo com o grupo-turma, na tentativa de melhorar a autoestima e autoconceito dos 

alunos. O próprio envolvimento no debate em torno do que é aprender e como se pode 

aprender, parece demonstrar já uma certa motivação intrínseca. Somente um dos alunos 

se manteve à parte da discussão (Obs1AL7). Aos professores coube a tarefa moderadora 

ao desviar a atenção para os aspetos mais revelantes do discurso dos alunos, insistindo na 

necessidade de se ser persistente, investindo no esforço individual.  
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 No final da sessão procedeu-se a um momento de reflexão individual, tendo para 

isso, sido preenchida uma ficha de autoavaliação. Salientamos algumas das respostas 

mais elucidativas dos nossos argumentos reflexivos: À questão «O que aprendeste nesta 

sessão?», os alunos responderam: «Que todos podemos aprender» (Ref1AL9); «Eu 

aprendi que posso conseguir aprender mais e com mais calma» (Ref1AL5); «Aprendi que 

estudar não é assim tão mau como parece» (Ref1AL6); «Se me concentrar e controlar o 

que estou a fazer, posso aprender melhor» (Ref1AL11). À questão «Para que serve o que 

aprendeste hoje?», os alunos responderam: «Serve para eu perceber que se estiver 

motivado eu acho que será mais fácil aprender» (Ref1AL6); «Aprendi que não devo 

desistir à primeira, devo ir tentando e insistindo até conseguir» (Ref1AL14). 

 

2.ª Sessão da intervenção pedagógica  

 

Desenvolvimento dos trabalhos:  

 Na segunda sessão, ao procedermos a uma instrução explícita de estratégias de 

metacognitivas, incentivámos os alunos a usarem-nas em todos os momentos de 

realização das tarefas propostas e em todas as sessões, enfatizando a ideia de que a 

metacognição enquanto processo de pensamento, pressupõe variáveis pessoais, da 

estratégias, da tarefa e do próprio contexto, pelo que deve ser usada para resolver 

problemas. Os professores participantes foram distribuindo as fichas de trabalho, bem 

como os recursos necessários para realizar a tarefa, nomeadamente dicionários e 

prontuários. As estratégias de pré-leitura passaram pela explicitação do objetivos da 

leitura, pela ativação de conhecimentos anteriores sobre o tema e pela antecipação de 

conteúdo a partir do título.Com as estratégias de leitura pretendeu-se que os alunos 

realizassem uma leitura seletiva, criassem um mapa mental sobre o que leram, 

aprendessem a sublinhar as ideias-chave e estabelecessem relações de causa-efeito. 

 No que concerne às estratégias de pós-leitura, os alunos foram ensinados a 

confrontar as ideias prévias com o conteúdo do texto, a formular questões sobre o texto 

para confirmarem se haviam sublinhado as ideias principais do texto e incentivados a 

reler o texto para justificar opiniões e fundamentações. 

 

Balanço reflexivo: 
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 Como consequência da existência da câmara vídeo na sala de aula, e apesar de ser 

explicado para que fim, no início do processo existiu muita movimentação e bastante 

ansiedade. Apenas um aluno (Obs2AL1) continuou a representar para a câmara e a 

distrair-se com frequência com as conversas paralelas entre colegas. Chamado a retomar 

a tarefa, insistiu que precisava de ajuda de um professor, porque não tinha dicionário e 

não sabia o significado de “espécies”. Muitos dos colegas riram com a sua intervenção, o 

que provocou algum burburinho na sala.  

 O facto de estarem presentes três professores na sala de aula, foi motivo de surpresa 

e apenas quando lhes foi explicado que iriam estar outros professores para os apoiarem, 

acalmaram e sentiram-se mais apoiados. Isto mesmo foi referenciado: «Enquanto a 

professora explica e nos ensinava, os outros professores vinham junto de nós ver se havia 

dúvidas, apesar de sermos poucos, às vezes portamo-nos mal, e assim trabalhámos 

melhor» (Ent2AL14,l.176). 

 Os alunos apresentaram maior interesse pelas tarefas a partir do momento em que 

perceberam que conseguiam relacionar o que já conheciam com o que foi interpretado 

como novo. Observou-se uma grande dificuldade em selecionar informação pertinente da 

acessória, sobretudo pelo facto de não realizarem diversas leituras do texto. A maioria 

considera que ler uma única vez serve os intentos de compreensão do tópico. Apenas 

cinco alunos regressaram ao texto de forma autónoma. Os restantes alunos só o fizeram 

após solicitação dos professores. A leitura atenta não é procedimento usual dos alunos, 

pois a falta de concentração e atenção reflete-se na forma como encaram a informação 

escrita. Paralelamente foi evidente uma significativa incapacidade dos alunos para 

tratarem e se apropriarem da informação que lhes foi fornecida.   

 No final da sessão procedeu-se a um momento de reflexão oral e escrita. Os alunos 

aderiram muito bem à ficha de reflexão, demonstrando que assimilaram o processo de 

autoverificação de final de cada bloco de atividades. Esta atividade despertou uma 

enorme curiosidade nos alunos. Todos pretendiam saber os resultados uns dos outros, até 

porque os alunos não estão habituados a autoavaliarem o seu desempenho no final de 

cada atividade ou conteúdo lecionado, apenas o fazem no final de cada período, o que 

dificulta o entendimento do valor da avaliação na regulação da aprendizagem e o seu 

caráter formativo. Os alunos consideraram, na sua maioria, que a maior dificuldade tinha 

sido entenderem algumas palavras cujo significado não lhes foi facultado em rodapé, pois 

havia o propósito de serem os alunos a consultar o dicionário. Não obstante, o que 



85 

 

aconteceu foi que foram os professores que lhes explicaram o significado, porque «É 

mais fácil perguntar ao professor do que consultar o dicionário» (Obs2AL7). A fim de 

evitar que este fosse um procedimento habitual, no final da sessão concertámos com os 

professores colaboradores procedimentos de atuação face aos comportamentos e 

necessidades observadas. As estratégias menos conseguidas foram o estabelecimento de 

relações causa-efeito e de inferências. 

 

2.ª Sessão da intervenção pedagógica  

 

Desenvolvimento dos trabalhos:  

 Os trabalhos iniciaram-se com a mediação dos professores no sentido de que os 

alunos ultrapassassem as contrariedades que com que se depararam na sessão anterior, 

essencialmente quanto à falta de atenção que os alunos dedicaram à leitura e ao facto de 

estarem demasiado dependentes do estímulo do professor, quase que do apoio individual, 

para acompanharem os raciocínios que lhes eram exigidos em cada tarefa. O texto 

narrativo selecionado apelava aos sentimentos e estávamos otimistas quanto à 

possibilidade de adesão espontânea ao tema, e sobretudo expectantes no sentido de que 

estes começassem a demonstrar comportamentos de compreensão e consciência do seu 

próprio pensamento e de como se deveriam colocar no papel do autor, para entenderem a 

mensagem veiculada. Retiramos como exemplo: «Ó professora, eu acho que o meu 

problema é não ligar muito ao que os professores pedem para fazer. Se não percebia 

alguma coisa, passava à frente, nem queria saber dos pormenores.» (Obs3AL7); «O autor 

é burro! Quem é que acha que toda a gente é boazinha? Eu se fosse ao autor castigava o 

ladrão e punha a personagem na prisão.»  

 Para além da consolidação das estratégias ensinadas na sessão anterior, insistiu-se na 

explicitação da compreensão inferencial, salientando-se que não se considerariam as 

respostas como certas ou erradas, apenas como raciocínios pessoais, o que desinibiu 

muitos dos alunos que habitualmente não contribuíam para o debate de ideias, levando-os 

a expressar sentimentos, emoções e opiniões provocados pela leitura do texto: «O rapaz 

tinha um coração de ouro, porque partilhava o pouco da comida que a professora lhe dava 

com a colega ainda mais pobre, e isso é muito bonito!» (Obs3AL7); «Não gostei do texto, 

é muito piegas» (Obs3AL13); «Gostei da atitude da professora do miúdo, porque ela não 

sabia que ele repartia a sua pobreza com os mais pobres. Já ninguém faz isso, somos 
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muito egoístas» (Obs3AL10); «A professora não o castigou por roubar as flores para lhe 

dar, porque sabia que tinha ali um ser especial» (Obs3AL16). 

 

Balanço reflexivo: 

 Concretizadas as atividades de exploração textual (antes, durante, após leitura), 

pudemos verificar que apenas quatro alunos demonstravam alguma autonomia quanto aos 

procedimentos a tomar para realizar as tarefas. Não obstante, foi permitido a todos o 

dialogo com os pares, no sentido da troca de opiniões sobre o processo e sobre o produto. 

 A maioria soube delinear as fases do processo para realizar o trabalho individual. 

Interessante foi o facto de o aluno brasileiro ter tido papel de destaque no entendimento 

de certos conceitos e expressões desconhecidas da maioria, sendo que nem foi necessário 

recorrer a outros meios para significações. Este acontecimento resultou na seguinte 

afirmação: «Ainda bem que temos um brasileiro na turma, algumas palavras só ele é que 

as conhece. Diz lá o que quer dizer furtinho, enxergar… Vá lá a ver se sabes!» 

(Obs3AL4); «O que é isso de cabelo enrolado em coquinhos?» (Obs3AL8). Orgulhoso, 

respondeu às inúmeras solicitações dos pares. 

 Notou-se alguma evolução no cumprimento de regras de estudo e trabalho. Os 

alunos movimentaram-se pela sala, mas sem perturbar os colegas. Souberam manter-se 

atentos, enquanto os professores apoiavam os pares, mas a mediação do professor 

continuou a ser muito importante, tanto no ensino de novos conceitos e procedimentos, 

como na manutenção das regras e na dinamização de momentos de reflexão conjunta. A 

título exemplificativo apresentamos dois depoimentos que atestam as nossas palavras: 

«Professora, não percebo nada disto, eu vem cá, ou não faço nada!» (Obs3AL11); 

«Professora, porque é que os exercícios estão feitos como se fossemos nós a pensar em 

voz alta, se os professores nos podem ajudar?» (Obs3AL6).  

 Constatou-se que, apesar de alguns alunos terem consciência que sabem certos 

conteúdos estruturantes, estão ainda muito dependentes do professor e muitos não 

avançam sem que este lhe preste apoio direto. Três dos alunos, os quais têm significativos 

problemas de aprendizagem, desistiram da tarefa e ficaram à espera do professor para os 

incentivar a prosseguir (Obs3AL3,5,15), o que parece evidenciar falta de motivação 

intrínseca para trabalhar.  

 

4.ª Sessão da intervenção pedagógica  
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Desenvolvimento dos trabalhos:  

 Deu-se início à sessão com a explicitação dos conteúdos menos conseguidos pelos 

alunos na sessão anterior, nomeadamente chamando a atenção para a associação do tema 

do texto a conhecimentos e experiências anteriores. Passou-se, de seguida, à leitura 

silenciosa do texto e às estratégias pré-leitura, nomeadamente a explicitação do objetivos 

da leitura do texto, a antecipação de conteúdo a partir do título e a ativação de 

conhecimentos anteriores sobre o tema. Concluída esta fase, foi solicitado aos alunos que 

procedessem a atividades relacionadas com a leitura seletiva e a criação de um mapa 

mental sobre o que foi lido e o recurso ao sublinhado das ideias-chave. As professoras 

auxiliaram os alunos a selecionar as estratégias adequadas a cada situação de 

aprendizagem, ajudando-os a regular e analisar a própria compreensão: proceder a 

inferência a partir do contexto, procurar no dicionário terminológico o significado de 

palavras desconhecidas, a reler informação não entendida e a sublinhar, anotando sempre 

as dúvidas surgidas. 

 

Balanço reflexivo:  

 As professoras, monitorizando o processo metacognitivo dos alunos, em cada fase de 

realização, encorajaram os alunos a colocarem questões sobre o texto, fomentando o 

debate em torno das questões mais abertas e de reflexão. Todas as respostas válidas foram 

registadas no quadro, para estimular os processos de pensamento, o que gerou um certo 

espírito competitivo, provocando um aumento das expetativas sobre que respostas eram 

as mais adequadas aos objetivos da tarefa. Denotou-se maior facilidade em autoavaliar o 

desempenho em cada uma das fases da compreensão textual, distinguindo qual a fase 

mais difícil do processo, porque foram conduzidos a refletir sobre o que correu bem e 

mal, assim como sobre a forma de cada um conseguir melhorar. Muitos tomaram 

decisões respeitando as orientações das professoras. Apenas três alunos conseguiram 

desenvolver o seu trabalho sem solicitar ajuda, o que evidencia alguma capacidade de 

planificação de ações e procedimentos. 

 Surgiram as primeiras situações de alegria, satisfação e surpresa pelo resultado 

alcançado «Ó “setora”, afinal é muito mais fácil aprender com as pessoas que nos 

ensinam do que ler nos manuais, aquela linguagem é muito difícil.» (Obs4AL3); «Hoje 
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isto correu-me bem! Até vou dizer à diretora de turma que tive quase tudo bem, ela nem 

vai acreditar, o que era bom é que ela fosse contar à minha mãe…» (Obs4AL9). 

 

5.ª Sessão da intervenção pedagógica  

 

Desenvolvimento dos trabalhos: 

 A ficha de trabalho sobre o texto informativo, por ser longa e introduzir uma nova 

estratégia, com nível de exigência superior – a elaboração de mapas conceptuais – foi 

concluída nesta sessão. Atendendo a que um dos objetivos principais era ensinar 

estratégia inferenciais para compreensão do texto informativo, as professoras conduziram 

os alunos ao reconto oral, o que foi muito bem aceite e uns acrescentaram o que os outros 

tinham a dizer a respeito do conteúdo. De seguida, a fim de que estes aprendessem a 

estabelecer relações sequenciais das componentes de um enunciado lido, as professoras 

ensinaram como fazer mapas conceptuais, evidenciando a sua versatilidade e utilidade 

para desenvolver aprendizagens significativas, seja como organizadores prévios, seja para 

análise e organização do conteúdo. Esta estratégia ou técnica pedagógica de 

representação gráfica permitiu representar relações entre conceitos ligados por palavras, 

de modo a formar proposições. Representou, por isso, uma estrutura de conceitos 

partindo dos mais gerais e inclusivos até aos mais específicos e menos inclusivos (Novak 

& Godwin 1996). 

  

Balanço reflexivo:  

 A partir da modelagem, cada aluno construiu o seu mapa exteriorizando os seus 

conhecimentos sobre o texto estudado, criando estruturas hierárquicas, nem sempre muito 

percetíveis, apesar de terem reconhecido ser uma ferramenta para a organização da 

informação, tal como referem dois dos alunos na entrevista pós intervenção:« Bem, tive 

dificuldades em saber preencher um mapa de ideias, porque não sabia que era como se 

fossem as mensagens principais de um texto.» (Entr2AL13,l.235-238); «Onde tive mais 

dificuldades foi a fazer os mapas conceptuais, porque nunca tinha feito nada daquilo, mas 

já tinha visto nos livros, nos manuais. E até não é muito, muito difícil se percebermos o 

texto. No fundo é um resumo das ideias principais…» (Entr2AL14,l.250-252) 

 Nesta sessão tornou-se evidente que a maioria dos alunos aprendeu a identificar a 

dificuldade da tarefa. Por isso, pensam antes de agir, pesquisam e organizam a 
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informação sozinhos. O sujeito que aprende é que atribui significados à nova 

aprendizagem e, nesta sessão, pareceu-nos que os alunos, apesar do grau de dificuldade 

da tarefa, assimilaram a ideia de que também esta estratégia os ajuda a aprender, sendo 

que é uma técnica usada para apresentar um conjunto de significados conceptuais 

incluídos numa estrutura de hierarquias. O mapa conceptual, utilizado que foi como 

procedimento de ensino e de aprendizagem, permitiu aos alunos aperceberam-se das suas 

dificuldade e, neste sentido, entendemo-lo como um instrumento de metarreflexão e 

metacognição eficaz, mesmo para alunos de currículo alternativo. 

 

6.ª Sessão da intervenção pedagógica  

 

Desenvolvimento dos trabalhos: 

 Iniciou-se a sessão com a revisão de conceitos e de estratégias já aprendidas. A 

aprendizagem por modelagem continua a ter papel decisivo, pela verbalização do próprio 

pensamento das professoras, o que permite que os alunos acompanhassem as suas 

intervenções, aproveitando esses momentos de maior atenção para chamar a atenção para 

procedimentos menos bem conduzidos. Os alunos realizaram as atividades propostas, 

tentando encontrar soluções mais adequadas a cada item a tratar. Durante a leitura, os 

alunos, individualmente ou em díade, organizaram glossários de vocábulos 

desconhecidos ou conceitos-chave para a compreensão do texto. Posteriormente 

recorreram à internet para significação dos termos destacados e para pesquisa de 

informação sobre a região da Pérsia, localização espacial da narrativa. Foi uma tarefa 

difícil, pelo número escasso de computadores portáteis ao dispor dos alunos, num total de 

seis, pois o parque informático é obsoleto e diminuto, o que provocou delongas no 

cumprimento da tarefa.  

 No final da sessão, os alunos foram convidados a apresentar oralmente o resultado 

das suas pesquisas, tendo-se verificado que os alunos atentavam nas respostas dos colegas 

com interesse e completavam os raciocínios apresentados.  

 

Balanço reflexivo: 

 Os alunos demonstraram que, de forma gradual, mas robustecida pela experiência do 

saber como fazer para aprender, interiorizaram os processos de pensamento, adotando 

procedimentos já utilizados anteriormente, sendo que, por vezes, viam a forma como os 
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seus pares e as professoras resolviam as tarefas e só depois partilhavam o próprio 

pensamento. Registaram-se momentos de significativo interesse pelas tarefas, 

evidenciando alguma motivação intrínseca e desejo de saber mais sobre o continente 

asiático e as lendas e tradições referidas no texto. Momentos houve em que se 

movimentaram, observando e trocando impressões com os outros colegas e com as 

professoras, nem sempre conseguindo atingir os objetivos de cada tarefa. As professoras 

salientaram a “pedagogia do erro” como meio para aprender, incentivando os alunos a 

arriscar. Uma das observações verbalizadas conduziu a um momento hilariante: «O que é 

isso Xá da Pérsia? Xá não se escreve com ch?» (Obs6AL3). Esta observação tornou-se 

útil para analisarmos aspetos semânticos e ortográficos da língua materna que se tornam 

ininteligíveis para estes alunos. Os alunos demonstraram, ao longo da aula, 

responsabilidade na concretização das suas tarefas e uma melhoria no autocontrolo 

comportamental, o que foi referido pelas professoras como um dos momentos prazerosos 

da aula. A este respeito um aluno refere «Para mim, convém que sejamos nós a lutarmos 

para sermos bons alunos. Às vezes há um obstáculo no caminho, porque às vezes até 

pode haver um colega que goste mesmo de chatear e sabe que nós estamos a tentar ser 

bons alunos e aprender, e como somos tagarelas, chamam por nós e desafiam-nos, mas 

ser bom aluno é também lutar contra isso, quando os outros nos estão a desafiar e eu 

penso “Estás a desafiar-me e eu não te vou dizer nada”. É melhor lutar pelos nossos 

objetivos» (Obs6AL13). Estas considerações, em nosso entender, refletem uma alteração 

de atitudes face à escola e à própria aprendizagem, por revelarem um nível de maturidade 

e motivação intrínseca. 

 

7.ª Sessão da intervenção pedagógica  

 

Desenvolvimento dos trabalhos: 

 A avaliação, enquanto componente indissociável do currículo, constituiu uma das 

nossas preocupações, essencialmente porque determina, na maioria dos casos, o tipo de 

percurso escolar dos alunos. Na turma em estudo, a esmagadora maioria dos alunos 

manifesta dificuldades condicionantes da aprendizagem, o que se refletiu no número de 

retenções escolares e, consequentemente acarretou a sua inclusão numa turma de 

percurso escolar alternativo, quantas vezes estigmatizante.   
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 Baseando-nos numa perspetiva construtivista da aprendizagem, planificámos uma 

sessão dedicada especificamente à reflexão em torno da avaliação. Destacámos o seu 

papel contínuo e formativo, atentando na valoração da autoavaliação, de modo a 

possibilitar, aos alunos, a participação ativa no processo de ensino e de aprendizagem e a 

reflexão em torno dos objetivos da aprendizagem e da avaliação, sobretudo da 

autoavaliação das aprendizagens, como uma parte imprescindível do processo de 

aprendizagem regulada e mais eficaz, por lhes proporcionar um retorno acerca do seu 

desempenho escolar. Sendo o ensino e a aprendizagem do pensar o principal objetivo da 

intervenção, a avaliação deve contribuir para este processo, pois permite reorientar o 

trabalho de professores e alunos no sentido de melhorar o ensino diferenciado, dando 

relevo ao papel ativo dos alunos na avaliação de processos e produtos e no 

desenvolvimento de estratégias de aprendizagem. Para tal, considerámos os resultados da 

avaliação do primeiro período letivo como um instrumento necessário a uma 

monitorização do processo autoavaliativo. Os alunos percecionaram o seu papel de 

avaliadores de si próprios, assumindo-se como intervenientes ativos no ensino e 

aprendizagem, analisando os níveis escolares da avaliação intercalar e de final do 

primeiro período. A competência avaliativa implica o desenvolvimento de disposições 

positivas para se proceder a uma autoavaliação rigorosa. Implica, igualmente, 

capacidades reflexivas que, por sua vez, consciencializam os alunos do próprio processo 

de aprendizagem, por isso lhes proporcionámos momentos de autoavaliação em todas as 

sessões de trabalho. No sistema de ensino, a autoavaliação traduz-se na mera promoção 

de formas elementares de autoclassificação dos alunos, no final dos períodos escolares, e 

que designa por autoavaliação. O papel intencional e regulador da autoavaliação na 

aprendizagem é, no entendimento, um sistema intrincado que envolve a integração 

pessoal de variáveis cognitivas, metacognitivas e motivacionais. 

 

Balanço reflexivo: 

 Nesta sessão valorizámos a análise, por parte dos alunos, dos critérios de avaliação 

aprovados em sede de conselho pedagógico, e neste contexto tornou-se pertinente 

justificar quais as finalidades da avaliação, destacando-se o portefolio dos alunos como 

instrumento favorável aos processos de autorreflexão e de avaliação final. Os alunos 

foram estimulados a analisar os produtos constantes no respetivo portefolio, ainda que em 

número escasso, por ter decorrido apenas um trimestre letivo. Salientamos o facto de 
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terem conseguido, na sua maioria, sido autoconsequentes: «Esforcei-me para conseguir 

acabar este trabalho porque gosto muito de desenhar caras e tive boa nota. Se não tivesse, 

a professora tinha que me explicar onde é que eu tinha falhado. Veja só, professora, 

parece ou não parece uma fotografia» (Obs7AL1); «Não percebo porque é que o 

professor me deu só suficiente neste trabalho, eu acho que fiz tudo o que me pediu e até 

lhe expliquei que tinha ido entrevistar uns velhotes da minha rua que sabem muito sobre 

as lendas da vila, e que são diferentes do que o professor falou na aula, mas ele não 

acreditou em mim. Só me apetece levá-lo a casa deles para ver que tenho razão» 

(Obs7AL16). Estas verbalizações denotam persistência no trabalho com vista à 

qualidade, e à justificação das próprias opiniões. No entanto, este processo foi de difícil 

compreensão, porque os alunos não estão habituados a refletir sobre os processos e sobre 

os produtos, sobre as causas e as consequências, assim como qual estratégia ou método 

devem usar para conseguirem ultrapassar dificuldades. Alguns alunos evidenciaram uma 

maior consciência sobre a importância da avaliação, revelando saber quais as 

consequências, pelo que se destacam alguns juízos sobre resultados da avaliação 

sumativa do final do primeiro período escolar, explicando-os, com espírito crítico, da 

seguinte forma: «Se calhar não trabalhei o suficiente e porque também se calhar alguns 

professores não são tão exigentes nesta turma» (Obs7AL9). Pelo contrário, os alunos que 

tiveram melhores níveis argumentaram: «Nós damos as matérias de maneira diferente, os 

professores dão as matérias mais devagar» (Obs7AL4) «Acho que de estar numa turma 

especial, que é mais pequena, os professores veem quais as dificuldades que temos e 

tiram-nos melhor as dúvidas, e como sou mais ou menos a matemática vou mais rápido e 

a português vou mais lento. E há mais concentração nas aulas do que noutras turmas» 

(Obs7AL8). Outros atribuem o seu sucesso também à melhoria do comportamento «É 

calar-me nas aulas, participar na minha vez, mas às vezes não é só participar bem, é pôr 

questões que se vai lá, porque se não pusermos questões, podemos ser ótimos, bem 

comportados, temos notas de satisfaz, mas se nós ainda tivermos aquela dúvida e não a 

esclarecermos com ninguém, não é ser bom aluno. Bom aluno é participar e não dizer as 

dificuldades, guardá-las para si, não é nada.» (Obs7AL12). 

 

8.ª Sessão da intervenção pedagógica  
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Desenvolvimento dos trabalhos: 

 Nesta sessão o professor de Homem Ambiente Natural e Sociedade esteve presente 

para aplicar um teste sobre a temática estudada “A crise de 1383-85”. Visto que o 

instrumento de avaliação sumativa tinha sido elaborado com vista à aplicação de 

estratégias cognitivas e metacognitivas na realização de exercício de aplicação de 

conhecimentos da disciplina, recorrendo à consulta de instrumentos de informação e 

estudo, o professor fez um ponto da situação do tema estudado, sintetizando as ideias-

chave deste período da História de Portugal. Distribuídos os testes, verificámos que os 

alunos se preparavam para dar início de imediato à resolução das questões. Solicitámos a 

leitura silenciosa de todo o teste, antes de iniciarem a sua resolução. Alguns alunos 

reagiram com desagrado, por considerarem que tal procedimento lhes iria retirar tempo 

útil para a conclusão da tarefa. Indicadas que foram as vantagens da estratégia, sobretudo 

para se evitarem erros de repetição desnecessária, os alunos retomaram a atividade. Os 

professores monitorizaram o processo, questionando os alunos sobre as soluções 

encontradas, apoiando-os em todas as fases do trabalho, modelando os passos necessários 

para chegarem ao raciocínio correto. Na cognição histórica, à semelhança do que 

acontece com qualquer outra ciência, tem toda a relevância a ativação do raciocínio dos 

alunos a partir das suas conceptualizações específicas e concretas em moldes a 

interpretarem as fontes históricas, aprenderem a distinguir facto de opinião, e a saberem 

estabelecer relações entre causa e efeito. 

 

Balanço reflexivo:  

 Os alunos evidenciaram maior capacidade de elaboração de pensamento e 

verbalização do mesmo. Os professores foram-nos apoiando na tomada de algumas 

decisões, fornecendo-lhes sempre retroação adequada. Procurou-se consciencializar os 

discentes para a aplicabilidade das estratégias do pensar aprendidos à disciplina em causa. 

A maioria dos alunos conseguiu estabelecer conexões positivas entre os conhecimentos 

anteriores e a sua aplicação em novas situações. Foram observadas evidências em alguns 

dos alunos: «Ora bem, o que eu sei sobre este assunto?» (Obs8AL5). No decurso da 

sessão foi possível apreciar que os alunos, na sua esmagadora maioria, souberam 

selecionar a estratégia, sobretudo para analisar a documentação iconográfica e aplicaram 

conhecimentos conseguindo, em alguns casos, transferi-los sem se socorrerem tanto dos 

professores, o que parece revelar maior segurança nas próprias capacidades, e maior nível 
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de autonomização. O registo de autoavaliação de um dos alunos sintetiza da seguinte 

forma, o resultado do seu trabalho: «Agora já sei que há muitas formas de estudar e 

aprender e tento aplicar isso nas disciplinas. Mas algumas matérias são difíceis e os 

professores têm que nos explicar como os exercícios se fazem. Temos que tentar de 

várias formas e não desistir à primeira tentativa.» (Obs8AL16).   

 

6.1.1.3. Estratégias metacognitivas aplicadas à compreensão textual. 

 

 Os dados obtidos através da aplicação das fichas de trabalho e dos registos de 

autoavaliação dos alunos foram analisados e comparados qualitativamente, verificando-se 

o tipo de estratégias usadas, a frequência de uso e a transferência de estratégias de 

compreensão, assim como que estratégias do pensar para a compreensão leitora usaram 

os alunos. No que se refere ao ensino e aprendizagem do pensar, designadamente as 

aplicadas à compreensão da leitura, os resultados da realização dos alunos foi registado, 

por nós, em grelha própria. Decorrente da análise compreensiva, apresentamo-los em 

quadro síntese, para uma melhor compreensão dos resultados, pois sintetizam o 

desempenho dos alunos relativamente a cada uma das estratégias. 

 

Quadro 6.2 

Desempenho Global dos Alunos Relativo à Aplicação das Estratégias do Pensar 

Aplicadas à Compreensão Textual 

Intervenção Pedagógica                                                                                                                                                                      

  Estratégias do Pensar Aplicadas à Compreensão Textual 

Período da Observação Participante: 9.01.2012 a 5.03.2012 (8 sessões de 90 minutos) Total 

 

N.º de 

observações 

Antes da leitura, os alunos…   

Evocam conhecimentos anteriores 21 

Colocam questões que o texto lhes sugere 41 

Com a ajuda do professor, planificam a estratégia de compreensão adequada ao tipo de 

texto e/ou à tarefa 26 

Selecionam a estratégia de compreensão adequada à finalidade de leitura, ao tipo de texto 

ou à tarefa a realizar 22 

Explicitam os processos de pensamento utilizados na seleção das estratégias 38 

Durante a leitura, os alunos…   

Sublinham vocabulário desconhecido   35 

Usam o dicionário/prontuário/dicionário terminológico 28 

Regulam a compreensão:   

     - Releem conceitos 33 

     - Observam mapas e gráficos 20 
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Após a leitura, os alunos…   

Confirmam ou rejeitam as previsões que fizeram sobre o texto 65 

Colocam questões sobre:   

      - os conceitos 20 

      - legendas dos mapas/gráficos/imagens/figuras 18 

 Respondem às questões:   

      - imediatamente 40 

      - refletem um tempo 12 

 Relacionam as ideias do texto com os conhecimentos que já possuem 32 

Reconhecem relações de causa-efeito 10 

Distinguem o essencial do acessório 18 

Fazem inferências 9 

 Justificam as suas opiniões 42 

Analisam a tarefa e selecionam as estratégias a utilizar 19 

Avaliam a adequação das estratégias de compreensão que empregaram 10 

Verbalizam os processos de pensamento que os conduziram à realização da tarefa 40 

Analisam as causas do erro 19 

Selecionam nova estratégia 26 

 (Baseado em Morais, 1998, p. 30, e no Programa de Português do 2.º ciclo do Ensino Básico, 

ME, 2009) 

 

 Se atendermos ao conceito aprendizagem do apensar, no que concerne ao 

conhecimento e à experiência, verificámos que anteriormente à intervenção apenas um 

dos alunos, o mais velho, parecia ter consciência de que podia controlar o seu próprio 

pensamento. A maioria dos alunos tendia a esperar que fossem as professoras a orientar o 

seu trabalho, pelo que não foram observadas, inicialmente, estratégias eficazes para a 

resolução de problemas, nem o acesso a conhecimentos anteriores, muito menos a 

capacidade de refletir sobre o que estavam pensando ou aprendendo. 

 A observação do trabalho desenvolvido, nas oito sessões realizadas, indicou-nos que 

os alunos utilizavam em maior número as estratégias cognitivas, sobretudo a 

memorização, do que as metacognitivas, no que se refere à alteração da forma como 

aprender e como proceder para verificação da aprendizagem.  

 Do conjunto de dados recolhidos, sobretudo os correspondentes a competências e 

capacidades em que, inicialmente, os alunos manifestavam dificuldades, salientamos as 

resultantes das dificuldades de compreensão de enunciados escritos, pois verificámos 

que, fruto de precipitação na resposta dada, os alunos não extraíam do enunciado as 

informações necessárias. Paralelamente, a verbalização oral dos raciocínios foi uma das 

estratégias menos conseguida, provavelmente porque estão habituados a dar respostas 

curtas, e não a justificar as suas opiniões sobre um dado tópico em estudo. Outra 

dificuldade detetada, mas mais superada, verificou-se a nível da representação gráfica da 

informação apresentada, sobretudo no que concerne à análise de gráficos, mapas, figuras 
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e esquemas. Ao longo da intervenção os alunos apresentaram melhorias na transposição 

da linguagem simbólica para verbal, tanto escrita como oral. Pensar antes de aplicar os 

conhecimentos e comparar e relacionar não eram procedimentos habituais nestes alunos, 

até porque, muitas vezes tiram conclusões apressadas, o que dificulta a transferência de 

conhecimentos para novas situações de aprendizagem. As inferências e as analogias 

foram, de facto, as menos conseguidas, mesmo com o apoio direto das professoras, até 

porque os alunos tendem a selecionar a estratégia da memorização em detrimento da 

reflexão e do estabelecimento de conexões entre os conhecimentos prévios e os novos 

saberes. No início verificámos que a maioria dos alunos raramente estabelecia conexões 

entre os seus conhecimentos anteriores ou a sua experiência e os novos saberes. Não 

foram raras as vezes em que as professoras relembraram determinado assunto ou 

conteúdo já aprendido e como poderia ser usado em novas situações da aprendizagem, o 

que parecia ter efeito positivo nos alunos, por, gradualmente, perceberem as conexões 

significativas entre novas informações e conhecimentos anteriores. 

 Algumas variáveis de natureza afetiva, nomeadamente falta de autoconfiança e 

autoestima, podem explicar alguns dos resultados menos conseguidos. Cientes da 

importância destas variáveis e de como interferem no desempenho escolar, robustecemos 

o reforço positivo sistemático e observámos um aumento gradual da participação dos 

alunos, da persistência e verbalização das expetativas de sucesso na resolução das 

mesmas.  

 De modo geral, os alunos passaram a tomar maior atenção à compreensão dos 

enunciados escritos, minimizando a impulsividade com que liam para chegar a uma 

resposta pouco maturada. Desenvolveram maiores capacidades de identificação de 

situações problemáticas, mas nem sempre conseguiram representá-las para propor 

soluções, prever, aplicar ou alterar estratégias de resolução dos problemas. Verificámos 

que a esmagadora maioria aprendeu a identificar as dificuldades encontradas, sobretudo 

no que toca às seguintes estratégias de pensamento: relacionar, associar, explicitar 

raciocínios e autoavaliar.  

 

6.1.1.4. Avaliação global da intervenção tendo em conta as reflexões dos 

participantes. 

 

 Ao longo das sessões foi possível verificar-se que o ensino explícito de estratégias 

do pensar, aplicadas a conteúdos do currículo parece facultar, nos alunos, a alteração dos 
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padrões comportamentais face à própria aprendizagem, pelo que assistimos a 

manifestações de que os mesmos tendem a ser mais autoconfiantes, mais autónomos na 

abordagem das tarefas de aprendizagem «Professora, porque é que os exercícios estão 

feitos como se fossemos nós a pensar em voz alta? Isto é interessante!» (Obs3AL11); 

«Gosto de preencher as grelhas sobre a leitura dos textos, é bom para resumir as ideias 

principais. Também gosto de pensar sobre o que já sei sobre o assunto estudado, 

demoramos é muito tempo» (Obs8AL6); «Gosto de fazer esquemas, é melhor para 

estudar com menos palavras. E como dou muitos erros, o resumo é mais difícil» 

(Obs5AL4); «Estudo Ciências reparando nos negritos e nos esquemas e imagens, em 

Português sublinho e já não copio tudo, em HANS faço esquemas com setas e assim não 

tenho que decorar tantas coisas» (Entr2AL11,l.199-201); «Eu sinto-me mais confiante e 

não desisto tão facilmente, porque quero correr atrás daquilo que quero para conseguir 

passar de ano» (Entr2AL9,l.193-194); «Para mim vai servir para passar o ano porque 

agora sei estudar melhor e para me preparar o futuro e para as coisas que me esperam» 

(Entr2AL14,l.128-129). 

 No final de cada uma das sessões do programa, as fichas de trabalho realizadas pelos 

alunos foram analisadas e registados, em grelha própria, os resultados apurados, o que 

favoreceu o entendimento de perfil de competências de cada aluno em cada sessão e a 

atuação atempada dos professores, na sessão subsequente. Este trabalho conjunto de 

monitorização do desempenho do aluno acautelou o apoio direto para superação das 

dificuldades manifestadas.  

 Outro fator decisivo para que esta metodologia fosse possível foi, sem dúvida, o 

facto de estarem permanentemente três professores em sala de aula «Eu estranhei quando 

vi lá outros professores. De início não percebi porque era preciso estarem lá, mas depois 

percebi que estavam lá porque as fichas de trabalho eram sobre a disciplina e eles 

ajudaram-nos a resolver os exercícios e a pensar sobre o que sabíamos sobre as matérias» 

(Entr2AL14,l.126-127); «A diretora de turma avisou-nos que iam lá, mas gostei de ver a 

cara deles quando nós estávamos a trabalhar em silêncio e sem fazer barulho, também 

porque nem tínhamos tempo para respirar» (Entr2AL11,l.123-125). 

 Os alunos refletiram e avaliaram o programa em que participarem. Quando lhes foi 

perguntado se o terem nele participado foi interessante e porquê, responderam:  

«Claro que foi. Senti-me muito mais seguro das minhas capacidades, agora já sei como 

posso melhorar e quero melhorar mais ainda» (Entr2AL9,l.28-29); «Foi, porque aprendi 
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como posso melhorar a minha aprendizagem. E até já estou melhor nas notas» 

(Entr2AL11,l.30-31); «Para mim foi importante, até porque eu não entendi bem o que 

estava a fazer, só na terceira aula é que percebi para que servia o que a professora nos 

estava a ensinar e aí fez tudo sentido, percebi que se formos ensinados aprendemos 

diferentes formas de estudar sozinhos. Se não resultasse de uma forma, tentávamos de 

outra. Gostei muito. Foi interessante» (Entr2AL14,l.36-40); «Gostei de pensar em voz 

alta, porque as perguntas estavam feitas como se fosse eu a pensar em voz alta e nunca 

tinha visto fichas feitas assim. Gostei quando a professora ia às nossas aulas de Estudo 

Acompanhado, eram aulas muito mais divertidas, porque participávamos mais. A 

professora estava a mostrar como devia pensar para responder» (Entr2AL9,l.40-46); 

«Gostei de aprender a pensar, e eu achava que sabia pensar. Agora já pergunto porque é 

que é assim, o que eu sei sobre os assuntos, antes até de dar a resposta aos professores» 

(Entr2AL11,l.59-60). 

Questionados sobre os aspetos negativos ou mais complexos, responderam: «Nenhum, 

mas pensando bem acho que podíamos ter mais aulas assim e a professora disse que já 

terminou… E agora, como fazemos?» (Entr2AL9,l.68-69). Por ser uma pergunta 

interessante, não foi deixada sem resposta e explicámos ao aluno em questão que iriamos 

continuar a trabalhar desta maneira, apesar de já não ser tão formal, nem em Estudo 

Acompanhado, por deixar de existir no currículo do ensino básico, até porque esta 

intervenção só faria sentido se fosse para se continuar a trabalhar no sentido de aprender a 

pensar. E continuou-se, «Aspetos negativos… Algumas tarefas foram difíceis… , porque 

nunca tinha feito nada assim… mas como fomos ajudados, não foi difícil e a professora 

avisou-nos que as respostas não estava erradas se  … como é que eu hei de dizer… se as 

justificássemos … » (Entr2AL14,l.85-87). 

 A experiência pedagógica relatada, em nosso entender, pode ser considerada 

satisfatória em termos de ganhos no processo de aprendizagem, embora os alunos não 

tenham atingido a plena consciência das suas possibilidades de regulação dos próprios 

processos de construção do conhecimento. A partir das suas reflexões, pode-se considerar 

que se propiciou uma relação de ensino e aprendizagem coerente e útil, contribuindo para 

sua formação pessoal e académica. 

 Como verificámos, ao longo das sessões de trabalho e pela análise das fichas de 

trabalho dos alunos, o treino metacognitivo, sobretudo quando aplicado à compreensão 

textual, permitiu estabelecer associações, formular hipóteses a partir de títulos, e outros 
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aspetos formais, separar o essencial do acessório, fazer o autoquestionamento recorrendo 

aos conhecimentos prévios, fazer inferências, verificar o encadeamento das ideias 

veiculadas, elaborar sínteses, resumos, mapas conceptuais, em suma, construir 

significados, melhorar o pensamento crítico, tomar decisões e propor soluções para um 

determinado problema. As respostas dos alunos levam-nos a crer que se tornaram mais 

consciente dos seus processos mentais, controlando-os, selecionando a estratégia mais 

adequada, reformulando e autoavaliando-se, fazendo uso da metacognição.  

 À medida que analisávamos os dados, identificámos alguns indicadores que 

permitiram afirmar que os alunos implementaram estratégias do pensar na sua 

aprendizagem, explorando vários percursos para resolver problemas na realização de 

novas tarefas, consciencializando-se das suas formas de pensar, como pensar e atuar de 

forma mais eficaz.  

Analisados os resultados, tendo em conta as categorias e subcategorias criadas no 

âmbito da intervenção quanto ao fenómeno aprender, consideramos relevante arrolá-las 

no quadro abaixo, a partir da análise de conteúdo feita das transcrições das entrevistas em 

grupo focado, para uma melhor compreensão da forma como os alunos percecionam o 

aprender, sobretudo alunos com insucessos repetidos e já um pouco à margem do ensino 

regular. 

 

Quadro 6.3 

Mapeamento das Conceções dos Alunos Sobre o Aprender (antes e após a intervenção)  

Dimensão em análise – Aprender a Pensar 

Categoria – O que é aprender 

 Unidades de Registo Ilustrativas 

Subcategorias: Entrevista antes da intervenção Entrevista após a intervenção 

Aquisição de 

conhecimentos 

 

Aplicação de 

conhecimentos 

 

 

Aumento de 

conhecimentos 

 

 

“Aprender é tomar conhecimento de uma 

coisa que nós não sabemos, por exemplo, 

aprender a fazer determinada coisa um 

bocadinho difícil, isso é aprender 

(AL13,l.76) 

 

“ É em tudo o que aplicamos na vida” 

(AL13,l.l78)  

 

 

 

“Aprender é tudo um pouco, é o que 

fazemos todos os dias, aprender” 

(AL11,l.102,103); “Aprender melhor 

“É pensar sobre o que sabemos para 

responder melhor”(AL9,l. 92) 

 

“É descobrir coisas e perceber para 

que servem, para nos sentirmos mais 

realizados e até aprendi que há muitas 

formas de aprender, eu só lia e 

copiava”(AL11,l.97-98); 

 

“Bem, para mim, aprender é prestar 

atenção. É saber como fazer 

determinada coisa. É também ajudar 

os outros. É saber ser bom aluno e 

melhor pessoa”(AL9l.95-96) 
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Transferência de 

conhecimentos 

para sabermos como estudar as matérias 

” (AL14, l.83) 
 

“É aprender coisas novas e 

importantes para sermos mais seguros 

do que sabemos, ou pode ser  

aprender como estudar” (AL14,l.99-

100) 

“O que aprendi penso que serviu para 

saber que há muitas formas de 

estudar e aprender e tento aplicar nas 

disciplinas”(AL9l.95-96) 

Eu até melhorei as minhas notas em 

relação ao 1º período(AL11,l.67-68) 

 

Categoria – Como se aprende 

Exemplo de Unidades de Registo Ilustrativas 

Subcategorias: Entrevista antes da intervenção Entrevista após a intervenção 

 

Imitação 

 

Interação 

 

 

Instrução 

 

 

 

 

Autoaprendizagem 

 

“Ouvindo o que as pessoas têm para 

dizer”(AL14,l.88); “fazemos perguntas 

aos colegas para tirar as 

dúvidas”(AL11,l.159)  

 

 “ Esforçando-nos para estarmos atentos 

aos outros”(AL14, l.88) 

 

“Errar muitas vezes e os professores 

ensinarem-nos”(AL13,l. 90-91); “Os 

professores ajudam”(AL14,l.160) 

(AL14,l.88);  

(AL14,l.107); 

“Fixava”(AL13,l.130);“copiava e depois 

reparava se não tinha escapado nada, 

porque há sempre coisas que falham” 

(AL13,l.108);“Lia, escrevia no caderno 

perguntas”(AL11,l.134);”primeiro lia, via 

onde tinha dificuldade, lia outra vez onde 

tinha a dificuldade e fazia uma cópia ou 

duas”(AL13,l.123-124); “Primeiro 

deveríamos ler tudo e depois ver outra 

vez e quando tivéssemos a matéria na 

cabeça, fazíamos a cópia”(AL14,l.121-

122);“Se não entendesse uma palavra ia 

ver ao dicionário”(AL11,l.136) 

 

“É mais fácil aprender como 

estudar se os mais velhos nos 

ensinarem, sobretudo se forem os 

professores (AL9l.162-163) 

 

 

“Algumas matérias são difíceis e 

os professores têm que nos 

explicar como os exercícios se 

fazem”(AL11,l.134-135); 

“O mais importante foi a 

professora que nos ensinou essas 

estratégias para sabermos estudar, 

mas quando tinha dificuldades os 

outros professores também 

explicavam como é que eu deveria 

pensar para resolver o 

problema”(AL11,l.164-166); “ 

enquanto a professora explica e 

nos ensinava, os outros professores 

vinham junto de nós ver se havia 

dúvidas, apesar de sermos poucos, 

às vezes portamo-nos mal (risos) e 

assim trabalhámos 

melhor”(AL14,l.173-175) 

 

“Os professores acharam piada às 

nossas perguntas orais quando 

fazíamos as tarefas”(AL14,l.137-

138) 

 

“Para aprender as matérias eu leio 

com cuidado, sublinho também, 

faço um esquema com setas e às 

vezes também tenho que decorar” 

(AL11,l.114-115); “Agora 

primeiro tento perceber e 

compreender e depois é que 
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(Continuação) 

(Continua) 

sublinho e faço os esquemas 

(AL9,l.109-110); “Eu tento, apesar 

de ser um bocadinho distraído, 

perceber o que sei sobre o assunto, 

depois escrevo num papel o 

resumo do que li, depois faço 

perguntas ao texto, parágrafo a 

parágrafo, depois faço resumo. É 

assim. Os esquemas, os mapas são 

mais difíceis, mas quando não 

entendo a matéria as cópias são 

mais fáceis, mas já sei que não 

servem, porque não resumem. 

Sublinhar é mais correto” 

(AL14,l.116-120); “Antes eu 

também tentava decorar tudo e não 

conseguia. Gosto de perguntar 

porque e como é que aconteceu, 

bem … o que estou a ler ou o que 

estão dizendo os professores” 

(AL9,l.196-198);“Estudo Ciências 

da Natureza reparando nos negritos 

e nos esquemas e imagens, Em LP 

sublinho e já não copio tudo, em 

História faço esquemas com setas 

e assim não tenho que decorar 

tantas coisas (AL11,l.199-201) 

Categoria – Para que serve o que se aprende 

Exemplo de Unidades de Registo Ilustrativas 

Subcategorias: Entrevista antes da intervenção Entrevista após a intervenção 

Resolver problemas 

 

 

 

Ajudar os outros 

 

 

 

 

Realização pessoal 

 

 

Realização profissional 

 

 

 

Ser competente 

“O que aprendi posso usar noutras 

disciplinas, em HANS já sei ler mapas 

e gráficos, basta estar com mais atenção 

e ver bem a legenda, e eu só olhava 

para as imagens””(AL11,l.103) 

 

“Para ajudarmos os filhos , até já ensino 

o meu avô”(AL14,l.98) 

“Fico contente por quando percebo que 

posso conseguir fazer uma tarefa 

sozinho”(AL14,l. 56) 

“Serve para o nosso futuro, nós temos 

que tirar um curso”(AL11,l.98- 99) 

 

“Posso estar numa turma especial, mas 

se não me aplicasse tinha as mesmas 

“Gostei de pensar em voz alta para 

resolver os problemas, porque as 

tarefas estavam feitas como se 

fossemos nós a pensar em voz alta 

falavam e não “Faz isto, faz 

aquilo”, nunca tinha feito coisas 

assim (AL9,l.42-43) 

 

 

 

“Para mim vai servir para passar o 

ano, porque agora sei estudar 

melhor e para me preparar o futuro 

e para as coisas que me 

esperam”(AL9,l.128-129) 

 

 

 

“Eu não entendi bem o que estava 

a fazer, só na 3ª aula é que percebi 
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(Continuação) 

 

 Importa agora refletir sobre que validade se reconheceu ao modelo que 

apresentámos, aos objetivos, aos procedimentos adotados e aos resultados obtidos.   

 O foco desta análise centrou-se na evolução da autonomização gradual dos alunos ao 

nível da aprendizagem do pensar, permitida pelo desenvolvimento das suas competências 

cognitivas (competências gerais aplicadas a atividades escolares), específicas 

(relacionadas com cometidos curriculares, para melhorar a aprendizagem nessas 

disciplinas) e competências de nível superior (metacognitivas, para desenvolver a 

capacidade de avaliar e resolver problemas).  

 Os professores participantes refletiram no sentido de terem percebido o empenho dos 

alunos no desenvolvimento das atividades do programa e segundo a professora de 

Ciências da Natureza «Foi uma experiência enriquecedora ver os alunos a apreciarem o 

que estavam a fazer e quando chegaram ao fim, perguntarem-se como seriam as aulas a 

partir dali. Outro facto marcante é que raramente faltaram às sessões» (NC13PCN). 

 A professora de Língua Portuguesa apontou outros pontos fortes «Foi notória a 

alteração da forma como a maioria dos alunos concebem o aprender e, na minha 

 

 

Ser autónomo 

 

 

Transferência 

notas que tinha no ano 

passado...(AL13,l.211-212) 

para que servia o que a professora 

nos estava a ensinar e aí fez tudo 

sentido, percebi que se formos 

ensinados aprendemos diferentes 

formas de estudar sozinhos. Se não 

resultasse de uma forma, 

tentávamos de outra. (AL14,l.36-

40);  

“Gostei de aprender a pensar, e eu 

achava que sabia pensar. Agora já 

pergunto porque é que é assim, o 

que eu sei sobre os assuntos, antes 

até de dar a resposta aos 

professores! (AL11,l.59-60).   

“O que aprendemos podemos 

aplicar noutras disciplinas, é só 

pensar bem o que já sabemos sobre 

o que os professores nos ensinam. 

Ontem, respondi bem em 

Matemática porque me lembrei 

que era preciso ler muitas vezes o 

problema para perceber o que 

queria que fizéssemos e 

acertei”(AL14,l.70-74) 
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disciplina foi bastante importante o contributo do ensino e aprendizagem de estratégias 

do pensar, pois permitiu aos alunos interiorizarem-nas para planificarem e elaborarem o 

seu pensamento, procurando adaptá-lo às circunstâncias» (NC13PLP).  

 Ensinar e aprender a pensar sobre o pensar pode ser encarada como uma das formas 

de os professores atuarem para permitirem, a este tipo de alunos, o desenvolvimento de 

capacidades intelectuais, aprendendo a pensar sobre a própria aprendizagem ou sobre as 

dificuldades de uma dada aprendizagem, gerindo-a, controlando-a a avaliando-a (Valente 

& Salema, 1992). A aprendizagem e a seleção de determinada estratégia de aprendizagem 

parece depender do desenvolvimento cognitivo, da experiência pessoal, da escolaridade, 

mas de igual modo do conhecimento da utilidade da estratégia e dos objetivos que se 

pretenderam atingir. Por isso, surge-nos como desafiante a promoção de competências de 

reflexão, ensinando a pensar. Aprender a pensar sobre como se pode aprender é um 

fenómeno complexo e multidimensional, mas pode e deve, em nosso entender, ser 

ensinado, com algum sucesso, mesmo que seja a alunos com baixo rendimento escolar.  

 As nossas interpretações em torno dos resultados apresentados anteriormente 

permitem-nos afirmar que respondemos afirmativamente às seguintes questões de 

investigação:  

 É possível desenvolver estratégias metacognitivas em alunos com baixo rendimento 

escolar, através de uma intervenção pedagógica centrada no ensino e na aprendizagem do 

pensar, concebida e desenvolvida colaborativamente entre investigadora e professores 

participantes?  

 Quais os efeitos de um ensino intencional e explícito da aprendizagem do pensar em 

alunos a que se destina um percurso curricular alternativo?  

 Verificámos, como os resultados apresentados indicam, que o programa de 

intervenção pedagógica produziu algumas modificações pretendidas. Ao compararmos os 

dados antes e depois da intervenção de treino metacognitivo, podemos constatar que 

houve maior consciência das estratégias do pensar aplicadas à compreensão da leitura. Ao 

pensarem sobre como aprendem e para que serve o que aprendem, os alunos puderam 

entender um pouco melhor parte da complexidade do fenómeno aprender e os 

mecanismos nele envolvidos.  

 A investigação metacognitiva oferece orientações aos professores para ensinarem os 

seus alunos a autonomizarem-se intelectualmente. Assim sendo, nunca descurámos o 

facto de que a participação ativa dos alunos na construção do saber e a análise da forma 
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como as estratégias aprendidas concorrem para a melhoria dos resultados escolares, 

pensamos ter evitado o mero conhecimento teórico das estratégias, pois, ao envolver os 

alunos na reflexão sobre os efeitos da utilização funcional dessas mesmas estratégias, 

permitimos-lhes a aquisição de uma maior consciência dos seus próprios processos de 

aprendizagem. As suas afirmações, em entrevistas e ao longo da intervenção pedagógica, 

permitem-nos pensar na imprescindibilidade de os professores ensinarem estratégias do 

pensar, nomeadamente as metacognitivas, centradas na aprendizagem dos conteúdos 

específicos, porque potenciam o desenvolvimento de competências cognitivas complexas 

inerentes à resolução de problemas e à autorregulação da aprendizagem (Morais, 2000).  

 A professora de Língua Portuguesa verbalizou: «Em relação às estratégias do pensar 

na compreensão de enunciados escritos, os alunos acharam-nas muito úteis, 

nomeadamente a elaboração de raciocínios orais e o estabelecimento de relações causa-

efeito. Consideraram interessante aprender a partir dos seus conhecimentos prévios, e 

ainda mais porque os exercícios estavam redigidos na ótica do aluno e não na do 

professor. Era-lhes pedido que explicassem os próprios raciocínios e não apenas que 

respondessem acertadamente às questões» (NC10PLP). Do mesmo modo, a professora de 

Ciências da Natureza salientou: «Eu faço um balanço extremamente positivo da 

intervenção em que participei. Gostei muito, porque vi o lado positivo de trabalhar com 

os alunos as questões relacionadas com a metacognição. Quase todos aprenderam como 

se deve estudar um texto e o que fazer com o que se leu. (NC13PCN). 

 Concordando com Valente, Santos, Salema e Rainho (1992) quando referem que o 

desempenho dos alunos com dificuldades de aprendizagem é modificável por 

experiências de ensino apropriadas, consideramos ter boas razões para afirmar que o 

desenvolvimento da aprendizagem do pensar parece ser um método educativo apropriado 

para o desenvolvimento das capacidades intelectuais dos alunos, sendo que ao lhes 

proporcionarmos oportunidades para pensar sobre o seu próprio pensamento, sobre os 

processos e estratégias usadas e, essencialmente, sobre as suas dificuldades e porque elas 

persistem, estaremos a cumprir um dos deveres da Escola: «treinar os alunos a pensar» 

(Valente,1989, p. 12). Como refere Almeida (1993), se os alunos não possuírem um 

conhecimento metacognitivo sobre a forma se processa a aprendizagem, terão menores 

probabilidades de ser bem-sucedidos em tarefas específicas, até porque, entendemos ter 

apresentado evidências que o ensino dessas estratégias proporciona aos alunos a 

aprendizagem da estratégia que deve usar e quando a deve usar.  
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 Apreendemos, igualmente, ao longo da intervenção, que à medida que os alunos 

entendiam como deveriam agir para serem eficazes, aderiam mais entusiasticamente às 

tarefas, até porque a autoeficácia percebida pelo aluno parece-nos ser uma variável 

fundamental no processo de aprendizagem (Schunk,1996).  

 No caso das estratégias do pensar aplicadas à compreensão textual, os alunos 

demonstram entender melhor o texto ao identificarem os conceitos que não conhecem, ao 

clarificarem o seu significado, ao planificarem, ao verificarem, ao reverem e ao 

corrigirem a sua ação. Para McCombs (1988), a instrução deve promover situações de 

aprendizagem que permitam, ao aluno, estabelecer a relação entre a aplicação da 

estratégia e o sucesso. Pareceu-nos evidente que o facto de o aluno compreender que o 

pensamento e a ação estratégicas lhe trazem vantagens académicas, melhorou as 

expetativas de eficácia pessoal e autocontrolo. Paralelamente, a autoavaliação foi uma 

prática pedagógica constante, incidindo mais sobre a aplicação correta de estratégias do 

que sobre a qualidade do produto da realização, pois o objetivo desta intervenção era a 

aquisição de procedimentos estratégicos, que só podem resultar se os alunos os adaptarem 

às suas caraterísticas de aprendentes, não podendo, pois, haver um modelo único. São os 

próprios alunos que verbalizam as estratégias que melhor se adaptam ao seu estilo de 

aprendizagem. Em alguns casos, verificámos alteração da estratégia de estudo autónomo 

fruto da aprendizagem de novas estratégias. Perante a questão da investigadora“ Como 

procedes para estudar um texto de Ciências?”, a título exemplificativo, apresentamos 

duas das respostas dos entrevistados: «Primeiro leio tudo e depois ver outra vez e quando 

tiver a matéria na cabeça, faço a cópia.» (Entr1AL14,l.121-122); «Primeiro lia, via onde 

tinha dificuldade, lia outra vez onde tinha a dificuldade e fazia uma cópia ou duas.» 

(Entr1AL13,l.123-124). Os mesmos alunos, após a intervenção, revelaram ter 

interiorizado novas formas de aprender: «Eu tento, apesar de ser um bocadinho distraído, 

perceber o que sei sobre o assunto, depois escrevo num papel o resumo do que li, depois 

faço perguntas ao texto, parágrafo a parágrafo, depois faço resumo. É assim. Os 

esquemas, os mapas são mais difíceis, mas quando não entendo a matéria as cópias são 

mais fáceis, mas já sei que não servem, porque não resumem. Sublinhar é mais correto.» 

(Entr2AL14,l.127-131); «Agora primeiro tento perceber e compreender e depois é que 

sublinho e faço os esquemas, e assim já não tenho tanta matéria para estudar. Agora eu 

acho que aprendi como pensar na melhor maneira de estudar qualquer coisa… Às vezes 
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tento de uma forma e não resulta e então tento de outra… ler com muita atenção… 

resumir, fazer esquemas.» (Entr2AL13,l.116-124).  

 Não obstante os fatores intrínsecos e extrínsecos que influenciam e interagem 

diferencialmente na aprendizagem, os alunos aprenderam a ter um papel mais ativo na 

sua aprendizagem, ao aprenderem a intervir sobre que estratégias usar e quando as 

utilizar na realização de determinada tarefa, melhorando os níveis de autoeficácia e, 

consequentemente, de motivação para aprender: «Agora já sei como estudar as matérias e 

pergunto-me se sei alguma coisa sobre aquela matéria e escrevo logo o que sei ao lado do 

texto, gosto muito desta estratégia e de colocar perguntas ao texto antes de responder de 

forma precipitada.» (Entr2AL11,l.115-117). 

 Apesar de estes resultados serem muito limitados, parece-nos importante salientar 

que os alunos passaram a tomar consciência do seu funcionamento cognitivo, regulando, 

à medida das suas capacidades, os processos cognitivos, metacognitivos e motivacionais 

para atingir determinado objetivo. Apresentamos a intervenção da professora de Ciências 

da Natureza que nos pareceu significante nesta matéria: «Entendo que os alunos, apesar 

de ainda muito devagarinho, já conseguem relacionar os diferentes conceitos, porque 

aprenderam a questionar o texto. Sublinham o essencial e já os vejo com vontade de fazer 

a autoavaliação do trabalho, de modo a perceberem o que fizeram bem, e isto para mim é 

uma conquista deles, mais do que nossa.» (NC13PCN). 

 Salienta-se que todos os alunos transitaram de ano e apenas três deles apresentaram 

dois níveis inferiores a três, numa escala de um a cinco. 

 Não obstante os resultados promitentes da intervenção, se considerarmos as 

capacidades e competências académicas destes alunos, a heterogeneidade da idade dos 

alunos e o facto de o espaçamento temporal das sessões (intervalos significativos, por 

serem semanais) obrigar a um processo de reaprendizagem das estratégias aprendidas 

(Brandsford, Sherwood, Vye, & Riser, 1986b), teremos que concluir que o tempo de 

intervenção foi curto para verificar efeitos fiáveis e duradouros (Nisbet, 1992). 

 

6.1.2. O trabalho colegial dos professores. 

 

Procuramos aqui sistematizar algumas reflexões sobre uma das vertentes do nosso 

estudo – a perspetiva interpretativista da Investigação-Ação colaborativa orientadora das 

práticas educativas e impulsionadora do desenvolvimento profissional docente. 
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(Continua) 

Se por um lado a análise da literatura nos permitiu confirmar que a Investigação-Ação 

facilita a melhoria da prática educativa, por permitir resolver problemas curriculares reais 

vividos por um grupo de indivíduos, por outro lado, o processo de investigação-ação era 

apelativo, porque permitia experimentações práticas em contextos naturais de sala de 

aula, facilitando a colaboração e a reflexão com professores com os quais trabalhávamos, 

o que poderia garantir uma comunicação adequada e foi, por nós, assumida para 

patrocinar o desenvolvimento curricular da turma do nosso estudo. 

No nosso trabalho empírico colocámos energia considerável para enfatizar as 

tarefas hétero e autoscópicas, pois consideramos que os professores são os principais 

agentes de desenvolvimento curricular e a colaboração reflexiva pareceu-nos 

particularmente útil para os alunos e professores, enquanto atividade regular da prática 

profissional. 

Pela análise dos dados, foi-nos possível estabelecer categorias de análise dos 

tópicos em estudo: práticas colaborativas; colaboração docente e o ensino e a 

aprendizagem do pensar. Destacadas que foram dos dados, salientamos as unidades de 

registo que nos pareceram confirmar as conceções dos professores e dos alunos sobre 

trabalho colaborativo e sua correlação com o sucesso educativo dos discentes. 

 

Quadro 6.4  

Mapeamento das Conceções dos Professores sobre as Práticas Colaborativas 

Dimensão em análise – Práticas Colaborativas 
 

Categoria – Postura pessoal e profissional do professor 

 Subcategorias Unidades de Registo Ilustrativas 

 

Colaboração  

 

Partilha  

 

 

Comunicação  

 

  

“A colaboração limitava-se à elaboração de projetos comuns com alunos, agora 

passámos a tratar de estratégias de ensino do pensar dos alunos e a fazer recursos de 

forma interdisciplinar, diferenciando para certos alunos”(NC13DT) 
  
“Foi reforçada, pela diretora de turma, a necessidade de continuar a realizarem-se 

reuniões de trabalho de caráter informal para estabelecer a articulação 

interdisciplinar, a planificação de atividades e a elaboração de recursos comuns, 

sendo que a partilha de esforços e materiais poderá obviar a falta de tempo útil para 

o trabalho de gestão curricular quinzenal”(NC14DT) 

 

“ Sinto o maior respeito pelo trabalho dos outros, mas a nota de um aluno é uma 

responsabilidade de todos e todos temos que saber como estão os nossos alunos em 

outras disciplinas. Para isso é que estamos reunidos e trabalhamos em conjunto. 

Para mim, se não nos entendermos vai ser complicado trabalharmos em conjunto” 

(NC8PI)  
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(Continuação) 

(Continua) 

 

 

Articulação 

 

“É notória a predominância de uma cultura de corresponsabilização na elaboração 

das planificações das áreas curriculares não disciplinares,”(NC2DT); 

 “ Se todos nós incutirmos nos alunos que o portefólio é importante para refletirem 

sobre o que têm vindo a aprender, era muito significativo para percebem que 

estamos a trabalhar em conjunto para eles. Eu tenho este material e agora, quem 

continua este projeto?”(NC3PPA) 

 

Categoria – Mecanismos de adaptação e flexibilidade 

Subcategorias Unidades de Registo Ilustrativas 

 

Experimentação de 

novas práticas  

 

 

Vantagens  

 

 

Constrangimentos 

 

 

“Vou aceitar o teu repto (para planificar uma sessão em regime de codocência), na 

minha perspetiva seria necessário que os alunos aprendessem como estudar para um 

teste, desenvolvessem competências de aprendizagem sobre fontes e factos 

históricos, com recurso a documentos autênticos, uma das dificuldades maiores dos 

alunos é interpretação de mapas e gráficos” (NC1PHANS) 

 

“Foram-me fornecidas informações e conhecimentos que desconhecia, sobretudo ao 

nível de algumas metodologias de desenvolvimento do pensar dos alunos, e vou 

implementar algumas”(NC9PI) 

“ Este tipo de metodologia não se compadece com o cumprimento dos programas. 

Perde-se imenso tempo e não posso estar sempre a perguntar aos alunos, como é 

que pensou para chegar à resposta…”NC4PHANS) 

Categoria – Postura crítico-reflexiva 

Subcategorias Unidades de Registo Ilustrativas 

 

Reflexão sobre os 

seus saberes 

científicos 

 

 

Reflexão sobre as 

suas práticas 

 

 

“ Esta participação permitiu uma auto e heteroaprendizagem, tal como acontece 

com os nossos alunos, e eu sempre gostei de aprender”(NC13PCN) 

 

“Há muitas variáveis na profissão que levam a que nem sempre as minhas aulas 

sejam apelativas e participadas. A avaliação docente e os exames exigem-nos a 

cumprir os programas e o construtivismo fica para a realização de projetos 

apenas”(NC8PI) 

 

“Não reflito sistematicamente sobre as minhas práticas, mas aqui tenho vindo a 

descobrir virtudes em trocar opiniões, concertar estratégias de ensino e 

aprendizagem, pois verifico ter diminuído o meu isolamento em sala de 

aula”(NC12PM) 
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(Continuação) 

(Continua) 

Dimensão em análise – Colaboração docente e o ensino e a aprendizagem do pensar 

Categoria – Contexto organizacional 

Subcategorias Unidades de Registo Ilustrativas 

 

 

Formas de 

organização do 

trabalho do 

professor 

 

 

 

Impacto da 

colaboração 

 

 

 

 

 

 

“ A importância de em sede de CT se desenvolverem experiências educativas, 

assentes numa cultura de colaboração, permitiram promover o desenvolvimento de 

competências nos alunos, de forma mais consistente, essencialmente porque temos 

reuniões quinzenais, o que não acontece em outros conselhos de turma e em 

departamento não há tempo para falar sobre estas questões ”(NC13PI)   

 

 

“A colaboração e a reflexão sistemática sobre as questões que trabalho 

colaborativo, e sobre a própria prática pedagógica, pôde contribuir de forma 

decisiva para o meu desenvolvimento profissional e uma nova relação profissional 

entre docente, que, em meu ver ainda não existia de forma eficaz. Apenas 

articulávamos trabalhos”(NC12PCN) 

 

 

“O facto de todo o trabalho de articulação e reflexão em torno do trabalho 

colaborativo permitiu abordar as aprendizagens de forma integrada o que 

evidenciou as relações de interdependência entre as várias áreas do saber; foi uma 

mais-valia, na minha opinião”(NC13,P.ARE) 

Categoria – Papel do professor na promoção da autorregulação dos alunos 

Subcategorias Unidades de Registo Ilustrativas 

 

 

Gestão do  

currículo 

 

 

 

 

 

 

 

Promoção de 

estratégias do 

pensar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“É urgente orientar os alunos no sentido de adquirirem hábitos de trabalho; 

incentivar e valorizar a atuação dos alunos; estimular a participação nas atividades 

letivas e noutras de enriquecimento curricular; solicitar o acompanhamento e 

coresponsabilização por parte do aluno e do seu encarregado de 

educação”(NC7PSI) 

 

 

“ O programa foi elaborado para permitir desenvolver a metacognição. Na minha 

disciplina sobretudo a compreensão e utilização de fontes científicas e a construção 

do conhecimento histórico, só podem ser bem sucedidas na ótica do ensino do 

pensar ” (NC8PHANS);  

 

 

“Penso que foi proveitoso insistirem na elaboração de mapas conceptuais, porque, 

não sendo fáceis de fazer por si só, se os alunos forem dirigidos, permitem a 

autorregulação. E eles referem que foi a atividade mais difícil de fazer, até porque 

nunca os tinham feito. Apenas um conhecia os mapas de ideias. O que é diferente 

de mapas de histórias que conhecem de Português ou Inglês” (NC13PI) 
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(Continuação) 

 

 A implementação de programas de intervenção pedagógica, sobretudo os de 

desenvolvimento de competências do pensar, pressupõe alterações a nível das práticas 

letivas. Donde, foi imprescindível (re) pensar o ensino, nas suas várias dimensões, isto 

porque o ensino explícito do pensar só foi possíveis porque professores refletiram sobre 

como gerem o currículo e o desenvolvem, que metodologias privilegiam e como avaliam 

os seus alunos.  

 Não era nosso objetivo inicial mudar práticas dos três professores que connosco 

colaboraram, nem tão pouco tornar o ensino e a aprendizagem do pensar uma panaceia 

para alcançar o sucesso com alunos com baixo nível de rendimento escolar, antes dotar os 

professores de estratégias promissoras de desempenhos mais significativos, e, sobretudo, 

melhorar os níveis de autoestima e de envolvimento dos discentes na sua própria 

aprendizagem.  

 Após apresentação da intervenção pedagógica, foi notário o desconhecimento da 

esmagadora maioria dos professores de como se desenrolam os processos mentais 

específicos da aprendizagem de uma tarefa. Posto isto, procedemos a uma breve 

explanação sobre a temática e como poderia ser introduzida no processo de ensino e 

aprendizagem e no discurso dos professores. Desde logo um deles se mostrou recetivo a 

assistir às sessões com os alunos e assegurar-se que podia contribuir para a compreensão 

do fenómeno em estudo «Eu acho que o trabalho de colaboração envolve uma auto e 

Categoria – Perspetiva interdisciplinar das aprendizagens do pensar 

Subcategorias Unidades de Registo Ilustrativas 

Expetativas face ao 

desempenho do 

próprio professor 

 

 

 

 

 

 

Expetativas face ao 

desempenho dos 

alunos. 

“Sinto que deixei de ser pivô apenas do meu desenvolvimento pessoal e passei a 

dividir o campo de atuação com os meus pares, e os miúdos gostam 

disso”(NC13DT) 

 

“Às vezes nem estamos a ver como resolver uma situação problemática ou como 

fazer com que os alunos se motivem para aprender, e se pudermos contar com a 

ajuda dos colegas abrem-se novos caminhos e surgem novos pontos de vista para a 

resolução do problema, até porque nunca tinha trabalhado com turmas de 

PCA”(PARE) 

 

“ Não estou habilitado a trabalhar desta forma, nem com este tipo de alunos (…) 

não cumprem regras, não sabem nada porque não estudam ou não sabem estudar, 

logo não saem da cepa torta”(NC1PHANS)  

“Eu acho que os alunos que sabem mais do que parecem saber, é preciso é saber 

como chegar a eles, só não sei é se será com esta intervenção, até porque a acho 

muito exigente e trabalhosa”(NC11PPA) 
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heteroaprendizagem, tal como acontece com os nossos alunos, e eu sempre gostei de 

aprender» (NC13DT). 

 Como defende Olson (1997),  

cada um virá com os seus próprios objetivos, propósitos, necessidades e compreensões e através do 

processo de partilha, cada um partirá tendo aprendido a partir do outro. Cada um aprenderá mais 

acerca de si próprio mais acerca do outro e mais acerca do tópico em questão. (p. 25) 

 Neste contexto, os encontros de reflexão entre professores e investigadora 

pressupuseram debate, troca de ideias e partilha de estratégias com vista à (re) construção 

conjunta e participada do professor enquanto pessoa e profissional de Educação. No 

âmbito da passagem à prática (antes da intervenção pedagógica) procedeu-se à reflexão 

em torno do conceito metacognição, com o objetivo de contextualizar e sensibilizar toda 

a equipa pedagógica para a participação, mesmo que indireta, no desenvolvimento das 

estratégias do pensar adequadas à área de incidência letiva.  

 A partir de certo momento, foram dando sugestões, colocaram dúvidas e analisaram 

as fichas de trabalho dos alunos.  

 No final de cada uma das reuniões de conselho de turma fomos fazendo um registo 

reflexivo (notas de campo) que nos permitiu analisar em que moldes a reflexão sobre as 

práticas e a articulação curricular iam sendo operacionalizadas em cada área do saber. A 

esse respeito, Perrenoud (2002) afirma que «uma prática reflexiva não é apenas uma 

competência a serviço dos interesses do professor, é uma expressão da consciência 

profissional» (p. 50). Os professores envolvidos neste estudo tornaram-se pivôs do seu 

desenvolvimento pessoal e profissional, através de uma sequência de ações que 

promoveram e desenvolveram estratégias de reflexão e meta reflexão. Cada vez mais se 

exige uma regulação e autorregulação da prática profissional, de forma a tornar possível a 

constituição de um corpo de docência de mérito, que colabore e reflita, revertendo a 

balcanização numa efetiva colegialidade (Hargreaves,1998). 

 Como nota de relevo do trabalho colaborativo, em sala de aula, entre os professores 

colaboradores e investigadora, considerámos o apoio direto aos alunos e o facto de se 

terem constituído também observadores participantes e reflexivos, verbalizando as suas 

considerações sobre as dinâmicas das sessões, um registo oral de informação que foi 

usado por nós de forma não sistemática, mas que se revelou muito importante para 

complementar as nossas notas de campo.  

 Estamos, então, em condições de responder à questão de investigação:  
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 Em que medida as práticas colaborativas e reflexivas contribuem para o 

desenvolvimento profissional dos professores intervenientes no estudo? 

 O crescente desenvolvimento da autonomia do professor pressupõe uma assunção da 

sua autoformação com vista à auto e heterossupervisão do desenvolvimento pessoal e 

profissional do docente. Deste modo, coube a cada professor refletir sobre os contextos, 

as práticas, as estratégias e metodologias de que fez uso, tentando procurar as suas 

próprias respostas e soluções. Como refere Huberman (1993, citado em Ainscow, 1997), 

a prática de um professor desenvolve-se a partir de um processo fundamentalmente 

intuitivo, no qual os professores ajustam os seus planos de aula, a sua atuação e as suas 

respostas à luz do feedback dos alunos.  

 Transformadas que foram as reuniões quinzenais do conselho de turma (para além 

das treze em que durou a intervenção) num espaço de reflexão, de práticas colaborativas e 

dialógicas sobre um novo entendimento do processo de ensino e de aprendizagem, numa 

turma de percurso curricular alternativo, verificámos que quase todos os professores 

trabalharam em sintonia, de modo a que os alunos a sentissem: «Apenas o trabalho 

conjunto entre todos nós, com tarefas muito bem definidas e articuladas, permitiu que os 

alunos aprendessem a saber ser alunos empenhados e cumpridores de modo a superarem 

as suas dificuldades, e se são muitas!» (NC8DT); «Às vezes nem estamos a ver como 

resolver uma situação problemática ou como fazer com que os alunos se motivem para 

aprender, e se pudermos contar com a ajuda dos colegas abrem-se novos caminhos e 

surgem novos pontos de vista para a resolução do problema, até porque nunca tinha 

trabalhado com turmas de PCA» (NC6PARE); «Esta intervenção, mais do que levar os 

alunos a conhecer mais, reorienta o processo de ensino para os modos de aprender, e o 

ensino, tal como está organizado, ainda não estimula a aprendizagem de processos do 

pensar, e os alunos também perceberam a diferença entre o que acontece na intervenção e 

em outras das nossas aulas.” (NC5PLP). 

 Ao longo do projeto, os professores empenharam-se em formas de colaboração 

diversificadas, em termos dos objetivos gizados, e o grupo foi adquirindo um caráter mais 

produtivo: «Ontem, ao elaborarmos o teste, quando me chamaste a atenção para a forma 

como poderia elaborar as perguntas, fazendo-o na ótica do aluno, foi importante porque a 

elaboração dos instrumentos de avaliação acarreta subjetividade, e, na verdade, nem 

sempre os alunos responderem o que nós queremos…. Acho que a elaboração das 
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perguntas é muito importante, nunca tinha pensado muito sobre o assunto!» 

(NC12PHANS). 

 Aos poucos, e por verem alguns resultados nos alunos comparativamente com o 

primeiro período letivo, os professores passaram a investir numa relação harmoniosa e 

mais comprometida. A título exemplificativo, apresentamos a intervenção da professora 

de Matemática que, inicialmente atribuía as causas de insucesso apenas aos alunos 

defendeu: «Por mais estratégias que os professores adotem, a superação das dificuldades 

dependerá essencialmente do empenho e interesse que eles demonstrarem e não se 

colaboramos ou não uns com os outros, eles nem sabem se isso acontece.» (NC10PM). 

No final da intervenção, pôde afirmar: «Não reflito sistematicamente sobre as minhas 

práticas, mas aqui tenho vindo a descobrir virtudes em trocar opiniões, concertar 

estratégias de ensino e aprendizagem, pois verifico ter diminuído o meu isolamento em 

sala de aula.» (NC12PM). 

 As práticas de colaboração deixaram de ser sinónimo de articulação de atividades 

pontuais e passaram a ser, sobretudo para os professores colaboradores, uma das formas de 

melhorar o seu desenvolvimento profissional e de assegurar aos alunos um nível de 

aprendizagem mais satisfatório, pois «a aprendizagem dos alunos está diretamente 

relacionada com as aprendizagens que os professores fazem ou não para se tornarem 

melhores.» (Fullan & Hargraves, 2001, p.9). A este propósito referiu a professora de 

Atividades Rítmicas Expressivas: «O facto de todo o trabalho de articulação e reflexão em 

torno do nosso trabalho colaborativo permitir abordar as aprendizagens de forma integrada 

evidenciou as relações de interdependência entre as várias áreas do saber; foi uma mais-

valia, na minha opinião.» (PARE) O facto de planearmos e implementarmos ações 

coletivas e podermos refletir sobre elas antes, durante e após a ação, desencadeou um 

enriquecedor processo de desenvolvimento profissional. Os professores valorizaram os 

saberes de que são portadores e reconheceram que outros se lhes acresceram. Cada 

professor pôde expressar as suas idiossincrasias, e pontos de vista quanto aos efeitos da 

intervenção na motivação e rendimento escolar dos alunos. O professor de Homem 

Ambiente Natural e Sociedade manifestou, inicialmente, certas reservas quanto aos 

benefícios da intervenção e das práticas colaborativas, pois desenvolviam práticas 

centradas no método expositivo e o que se lhes afigurava era uma mudança de paradigma: 

«Este tipo de metodologia não se compadece com o cumprimento dos programas. Perde-se 

imenso tempo e não posso estar sempre a perguntar aos alunos, como é que pensou para 
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chegar à resposta…» (NC4PHANS), depois aceitou o repto e assistiu a três sessões, sendo 

que uma, a última, foi planificada a seu pedido. 

 Com o passar do tempo, a colaboração foi sendo mais conseguida, pois o processo é 

lento e os resultados alcançados com a implementação do programa não eram percetíveis 

para todos os professores. Assim, íamos apresentando as gravações vídeo das sessões, as 

quais eram analisadas tendo em conta a intervenção dos alunos e a dos professores 

colaboradores, ao longo do processo. Este diálogo crítico deu-nos a oportunidade de 

promover o questionamento e autoquestionamento, redirecionar, esclarecer, propor novas 

metodologias ativas, e fornecer feedback quinzenal sobre o decurso dos trabalhos com os 

alunos.  

 A prática colaborativa de auto e heterossupervisão implica, no dizer de Stones 

(1984), uma capacidade de previsão (foresight), para ver o que está a acontecer; a 

capacidade de retrovisão (hindsight) para ver o que deveria ter acontecido e aconteceu ou 

não; uma segunda visão/intuição (second sight) para saber como conseguir que aconteça. 

Diz a este respeito a professora de Projetos Artísticos: «O principal deste trabalho de 

parceria foi o facto de termos conseguido pensar em conjunto, contribuindo para o debate 

e acrescentando sempre um pouco mais ao que o colega tinha para dizer…Eu acho que 

foi muito útil, para nós e para os alunos que sabem mais do que parecem saber, é preciso 

é saber como chegar a eles, e isso porque analisámos as causas dos meus problemas e dos 

outros colegas para resolvermos os problemas, sendo que me senti inibido por assumir 

constrangimentos.» (NC11PPA). Por seu lado, a professora de Língua Portuguesa 

destacou, no que tange ao balanço das práticas colaborativas: «Sinto que valorizei mais 

uma certa análise sociológica do nosso trabalho, não foi a primeira vez que trabalhei 

desta forma. Antes compensava a minha insegurança compensando-a com muito trabalho 

diário e isso acabou por me dar muito trabalho, mas era uma forma de ir segura para as 

aulas. Globalmente, sinto-me satisfeita pelo trabalho de parceria, nomeadamente por 

termos aproveitado as vantagens da construção coletiva dos saberes profissionais, pois foi 

enriquecedor para todos. Foi interessante verificar como os colegas valorizaram as 

estratégias do pensar dos nossos alunos.» (NC11PLP). 

 Este nosso estudo evidenciou que as práticas colaborativas e reflexivas tendem a 

emergir como uma nova estratégia de trabalho, podendo mesmo vir a assumir-se como 

um novo paradigma – a supervisão dialógica. Verificámos uma melhoria das interações 

com os pares, da qualidade e articulação das práticas letivas e das atitudes de 
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interdependência colaborativa, essenciais para a realização de projetos de intervenção 

educativa centrados em problemas específicos detetados nos alunos da nossa amostra. 

Acresce referir que o conhecimento de mecanismos pedagógicos para ajudar os alunos a 

processarem a informação de modo significativo e a tornarem-se gradualmente 

autónomos no aprender foi otimizado pela troca de experiências positivas dos professores 

no que diz respeito às formas de colaboração que estabeleceram, as quais por não terem 

sido impostas, facultaram o desenvolvimento da capacidade crítica-reflexiva propícia ao 

desenvolvimento profissional dos professores colaboradores (Hargreaves & Fullan, 

2001). Como se verificou nesta investigação-ação colaborativa, esses mecanismos podem 

passar pela elaboração conjunta de recursos pedagógicos e pelo ensino de estratégias do 

pensar que permitam aos alunos, mesmo os que apresentam insucesso repetido, a 

utilização eficaz dos saberes, torna-os mais competentes e motivados (Chipman, Segal & 

Glasser,1985).  

 

 6.2. Síntese do Capítulo 

 

 Em síntese, os resultados do nosso estudo parecem confirmar os dados da 

investigação sobre intervenções pedagógicas centradas no ensino e na aprendizagem do 

pensar, no sentido em que nos parecem representar um caminho promissor para a 

recuperação de alunos com significativos níveis de insucesso, porque permitem (re) 

estruturar o processo de ensino-aprendizagem, tornando o ensino e a aprendizagem do 

pensar intencional e explícito, o que não acontece no currículo regular, apesar de a 

aprendizagem do pensar emergir, ainda que de forma ténue, como uma das competências 

transversais ao currículo escolar.  

 É nossa convicção que os resultados encontrados no nosso estudo parecem confirmar 

a ideia de que a aprendizagem do pensar, muito para além de ser um processo 

multidimensional, é um processo que envolve e responsabiliza todos os atores educativos, 

na tentativa de inverter a tendência para o insucesso repetido dos sujeitos do estudo que 

ora se apresenta.  

 No contexto de uma turma, sobretudo numa de currículo alternativo, o papel do 

professor é múltiplo, exigindo-se-lhe, como já foi mencionado anteriormente, uma grande 

capacidade de adaptação para gerir situações inusitadas, para promover ambientes 

adequados à aprendizagem e para desenvolver o espírito cívico de entreajuda dos alunos. 
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Concordamos com Ainscow (1997), por considerarmos, igualmente, que a capacidade do 

professor para flexibilizar o currículo, é um dos fatores-chave da criação de aulas mais 

inclusivas, pelo que o professor tem que ter «a capacidade de modificar planos e 

atividades à medida que ocorrem na aula, em resposta às reações dos alunos.» (p. 17), 

sobretudo no que concerne às dos alunos de baixo rendimento escolar, asseveramos nós. 

 De acordo com Ponte (1998), o conhecimento e o desenvolvimento profissional de 

cada professor são sobretudo responsabilidade pessoal, mas nas questões atinentes à 

prática profissional, o trabalho colaborativo revelou-se um dos sustentáculos do 

desenvolvimento profissional, por permitir ampliar a autoeficácia individual e coletiva, 

por possibilitar que os professores colaboradores aprendessem uns com os outros, 

partilhando as suas competências (Hargreaves, 1998), o que pareceu ter algum impacto 

na qualidade das aprendizagens dos alunos (Day, 2001). 

 Consideramos que a metodologia de investigação-ação colaborativa consentiu a 

reflexão diligente sobre as práticas e mereceu especial atenção quanto ao seu contributo 

para o desenvolvimento profissional dos professores participantes e mesmo para a 

melhoria da organização do trabalho da equipa educativa que leciona a turma de currículo 

alternativo, objetivando o sucesso pessoal e educativo dos alunos que a constituem.  

 

 



117 

 

CAPÍTULO VII – CONCLUSÕES 

 

 Neste capítulo apresentamos uma síntese dos resultados obtidos, em função da 

recuperação do sucesso dos alunos de percurso curricular alternativo, após a 

implementação de um programa de ensino e aprendizagem do pensar. 

 Numa perspetiva complementar, avaliaram-se os efeitos da colaboração e reflexão 

entre os docentes que constituem o conselho de turma, mais precisamente entre os 

professores colaboradores, sobretudo no que concerne às práticas letivas em esta turma. 

 Este capítulo é particularmente dedicado à apresentação das conclusões finais do 

nosso estudo, tendo por base as questões de investigação inicialmente delineadas. 

 Apontaremos, também, algumas das suas principais limitações e deixaremos 

sugestões de dinâmicas educativas com alunos de baixo rendimento escolar inseridos em 

turmas de currículo alternativo.  

 De acordo com LeCompte (1987),  

o objetivo principal do investigador deve ser o de construir conhecimento e não o de dar opiniões 

sobre um determinado contexto, na medida em que a utilidade de um estudo deste tipo será o de 

gerar teorias, descrição ou compreensão de um fenómeno. (p. 43) 

 A intervenção pedagógica que apresentámos parece ser um dos caminhos possíveis 

para incrementar o desenvolvimento do processo do pensar, enquanto processo intencional 

delineado para o desenvolvimento de estratégias do pensar. Decorrente deste processo 

pedagógico intencional, as estratégias delineadas constituíram ações educativas deliberadas 

para atingir objetivos específicos, selecionadas em função do tipo de tarefa a desempenhar, 

sem nunca perder de vista que a intervenção proposta, para desenvolver nesta turma, a 

nível de atividades e tarefas, deveria poder potenciar os progressos cognitivos, 

metacognitivos e motivacionais destes alunos. Aprender a pensar e desenvolver um 

repertório de processos de pensamento, que pode ser aplicado na resolução de problemas, 

foi um dos principais objetivos da nossa intervenção. Foram apontados várias evidências 

que demonstram que os nossos alunos implementaram estratégias do pensar na sua 

aprendizagem diária, tornando-se mais consciente de suas próprias maneiras de 

pensar. Neste sentido, mostraram uma maior autonomia e independência do apoio direto do 

professor, o que foi possível constatar pelas verbalização dos processos mentais usados 

para explorar vários caminhos possíveis para resolver um problema particular. Embora a 

maioria dos alunos, no início da intervenção, tivesse alguma dificuldade em expressar os 
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seus pensamentos, no final do processo verificou-se que a maioria foi capaz de elaborar 

seu pensamento. 

 A aprendizagem do pensar parece-nos ser um conceito-chave nesta conceção de 

ensino e de aprendizagem, a par do conhecimento que o aluno tem dos seus conhecimentos 

prévios, e das disposições positivas para aprender.  

 Donde, foi determinante o facto de os professores proporcionarem aos alunos as 

condições para que estes pudessem autoconsciencializar-se: 

i) do que sabiam;  

ii) do que precisavam saber; 

iii)  como fazer para saberem;  

iv) como autonomizarem-se nesse processo.  

 Os resultados obtidos na superação de dificuldades de aprendizagem dos alunos 

justificam, em nosso entender, o carácter promitente do programa, pelo facto de estes 

terem tomado consciência dos próprios processos cognitivos, pelo uso de estratégias 

funcionais que constituem a metacognição, um aspeto fundamental do pensamento que 

pode ter influência no sucesso académico, nomeadamente no que à compreensão textual 

diz respeito, enquanto competência transdisciplinar de apropriação dos saberes 

académicos.  

 Os professores mediaram o treino de competências de aprendizagem do pensar, 

porque estas competências não são inatas, podem e devem ser ensinadas e aprendidas. 

Também os alunos de baixo rendimento escolar parecem obter resultados positivos 

quando o ensino é organizado em função de uma conceção metacognitiva, sendo que o 

seu treino melhora a qualidade das aprendizagens, aumenta o conhecimento, a 

consciencialização de processos de aprendizagem e o controlo dessa mesma 

aprendizagem, através de tomadas de decisões revelantes. Esta forma de ensinar e 

aprender parece facilitar a aprendizagem significativa, pois permite aos alunos o 

estabelecimento de relações significativas entre o que sabem e a nova aprendizagem. 

Torna-os mais conscientes de novos procedimentos: quais adotar, quando os adotar e 

como os deve adotar.  

 Este estudo demonstrou, igualmente, que a aprendizagem de estratégias do pensar 

requere que o aluno disponha da capacidade de se autorregular perante um problema de 

aprendizagem, num diálogo permanente consigo mesmo. Parece-nos relevante destacar 

que a eficácia de uma aprendizagem não parece depender somente das capacidades 
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intelectuais do aluno ou do conhecimento de estratégias, mas da capacidade que o aluno 

tem de saber avaliar as exigências da tarefa e de saber como atuar perante a situação 

específica. Nisbet e Shucksmith (1986) acentuam claramente o atrás referimos quando 

afirmam que «o fator que distingue uma boa aprendizagem de uma inadequada é a 

capacidade de examinar as situações, as tarefas e os problemas e responder em 

consequência» (p. 47).  

 Nesta nossa tarefa, tiveram atuação destacada os professores intervenientes neste 

programa, que souberam proporcionar aos alunos mecanismos de ajuda pedagógica. 

Registou-se, por isso, em nosso entender, uma melhoria da motivação pessoal para 

aprender eficazmente, pelo facto de a maioria dos alunos ter passado a valorizar a própria 

aprendizagem escolar, tomando consciência de como aprendem melhor, por 

compreenderem o que estavam a fazer, porque estavam a fazê-lo, como estavam a fazê-lo 

e se tinham cumprido a tarefa de forma satisfatória, autoavaliando tanto o processo e o 

produto da aprendizagem.  

 Aos professores do conselho de turma foi solicitado que incentivassem a reflexão 

sobre o que é aprender, as razões pelas quais os alunos não investem na superação das 

dificuldades de aprendizagem, que treinassem a transferência de conhecimentos para 

novas situações de aprendizagem. Este clima de aprendizagem pareceu melhorar a 

aprendizagem dos alunos de baixo rendimento escolar. 

 A nível das práticas colaborativas e para melhor compreender como se processa a 

gestão curricular em estas turmas, cada professor pôde contribuir para a gestão partilhada 

do currículo desta turma. Para tal contribuíram as formas colaborativas de decisão e 

conceção das práticas pedagógicas em conselho de turma onde se refletiu, avaliou e 

reformularam as dinâmicas de trabalho, para que fossem ao encontro das necessidades 

dos alunos. Donde, o processo de auto e heterossupervisão assentou na observação, na 

compreensão do fenómeno aprender, na colaboração entre docentes e na análise conjunta 

do alcance dos fenómenos observados. 

 Em síntese, destacamos os seguintes conclusões gerais que se destacaram no nosso 

estudo: 

i) A melhoria da autoestima e autoimagem dos alunos com baixo rendimento escolar 

e insucessos repetidos. O facto de os alunos passarem a ter consciência de alguns 

dos seus processos motivacionais, cognitivos e metacognitivos, fez com que 
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emergissem disposições positivas para aprender, tornando-os mais confiantes das 

suas capacidades; 

ii) A leitura é o veículo de apropriação do mundo que nos rodeia. Por conseguinte, a 

compreensão da leitura, enquanto processo baseado em estratégias de meta 

compreensão, revelou-se essencial para a apropriação do saber académico; 

iii) A melhoria da atividade intelectual dos alunos, promovida pela capacidade de 

aprenderem a pensar e a se autoavaliarem, permitiu a aquisição e aplicação de 

conhecimentos e procedimentos que mobilizam as competências académicas; 

iv) As práticas colaborativas e reflexivas potencializaram as interações entre os 

professores, e propenderam a melhorar a qualidade e articulação das suas práticas 

letivas, pela partilha de saberes e mecanismos imprescindíveis ao conhecimento e 

desenvolvimento profissional; 

v) O desenvolvimento de competências do pensar dos alunos só se tornou exequível 

porque os professores, enquanto parceiros no desenvolvimento do currículo, 

refletiram sobre como o gerem e o desenvolvem, que estratégias e metodologias 

privilegiam e como avaliam os seus alunos. 

 

Limitações do Estudo  

 

 Neste ponto efetuaremos uma reflexão sobre as limitações que o nosso estudo 

apresenta, num reconhecimento das suas exiguidades.  

 A escolha de uma metodologia qualitativa e o facto de se tratar de a nossa amostra 

ser pequena, facilitou, pela profundidade da análise, a compreensão do fenómeno 

aprender. Contudo, é evidente a impossibilidade de generalização destes resultados. 

 No que tange aos obstáculos e aos constrangimentos, salientamos, à partida:    

i) A nossa inexperiência enquanto investigadora, porque se trata do primeiro 

trabalho de investigação. No entanto, «é investigando que todos nós aprendemos a 

fazê-lo.» (Bell, 1997, p. 4);  

ii) Salientamos, igualmente, a temporalidade, visto que o estudo se realizou num 

período de apenas seis meses e, «qualquer que seja a dimensão do projeto, é 

imprescindível dominar certas técnicas e conceber um plano de ação que não 

aspire a mais do que o permitido pela experiência, tempo e acesso à informação.» 

(Bell, 1997, p. 13). A escassez de tempo disponível para o trabalho, em sala de 
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aula, revelou-se um fator confrangedor, sobretudo porque três alunos não 

estiveram presentes no início do segundo período letivo. Para que tivéssemos a 

totalidade dos alunos presentes nas sessões, replanificámos a nossa ida ao Estudo 

Acompanhado, o que comprometeu o tempo útil para a análise dos dados;  

iii) Outro obstáculo inicial foi a resistência dos alunos a esta abordagem mais 

diligente, que exigiu deles muito mais input, tanto no desenvolvimento da 

atividades e aquisição de estratégias de aprendizagem do pensar, como na sua 

autoavaliação, porque estão habituados a exigências menores e a uma 

autoavaliação ligeira, se não mesmo inexistente, no final de cada período, em cada 

uma das disciplinas do currículo; 

iii) Outra limitação prende-se com o facto previsível de nem todos os docentes do 

conselho de turma se envolverem na experiência, justificando o facto com o 

tempo que iriam despender ao aderirem a uma nova forma de planificar e 

organizar as práticas letivas. Todavia, à medida que os professores colaboradores 

compreendiam os possíveis benefícios de este programa pedagógico, foram 

utilizando uma linguagem comum, verbalizando sucessos e constrangimentos e 

tornaram-se como que aprendizes que enfrentam riscos, que se comprometem 

refletindo com vista à implementação de boas práticas, num esforço conjunto de 

colaboração entre professores e investigadora para reorientar o currículo desta 

turma; 

iv) O facto de ser um estudo exploratório de Investigação-Ação, a análise poder ter 

sido influenciada pela nossa sensibilidade, em virtude de termos sido indivíduos 

participantes, em todos os ciclos da investigação. 

 

Implicações do Estudo  

 

 A problemática em estudo suscitou-nos outras cogitações:  

 A primeira prende-se com a entrada em vigor da nova reorganização curricular do 

ensino básico que dita o fim das áreas curriculares não disciplinares, designadamente do 

Estudo Acompanhado, um espaço educativo privilegiado para a implementação de 

programas de competências do aprender e que permitiam o treino sistemático de algumas 

estratégias de aprendizagem sobre modos de aprender a pensar. 
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 A segunda surgiu-nos ao cruzarmos o conhecimento dos dados da investigação sobre 

a aprendizagem do pensar com os programas curriculares e as metas de aprendizagem do 

ensino básico, quando comprovámos a continuada ausência da inclusão da metacognição 

nos curricula. Decorrente deste facto, reconhecemos, indubitavelmente, a necessidade dos 

professores implementarem estratégias conducentes a um saber metacognitivo adequado 

a cada disciplina. Este facto exige, em nosso entender, a mudança de atitudes dos 

professores, no sentido de permitirem, nas suas disciplinas, a ocorrência de experiências 

metacognitivas que, por sua vez, vão possibilitar a tomada de consciência das 

dificuldades encontradas na realização daquelas tarefas e dos meios para superá-las, uma 

vez que observámos que os alunos que evidenciaram ter desenvolvido competências do 

pensar apresentaram maior motivação para aprender, compreenderam a finalidade da 

tarefa, aplicaram estratégias adequadas e souberam avaliar o seu próprio processo de 

execução. Não obstante, não podemos menosprezar a falta de preparação dos professores 

para ensinarem os alunos a pensar sobre o próprio pensamento, pelo que a formação 

contínua, a aprendizagem ao longo da vida e as práticas colaborativas-reflexivas trarão 

vantagens aos níveis pessoal e profissional dos professores, refletindo-se na qualidade do 

ensino e na qualidade da aprendizagem.  

 A terceira relaciona-se com o facto de o nosso estudo nos ter conduzido, igualmente, 

a uma perceção mais nítida sobre a dificuldade de implementar uma colegialidade efetiva. 

A intensificação do trabalho do professor, causada pela multiplicidade dos seus papéis e 

funções, fomenta uma “colegialidade mandatada ou artificial”, de que nos fala 

Hargreaves (1998, p.137), até mesmo entre professores de um mesmo conselho de turma, 

com especial preocupação nossa se se tratar de uma turma de currículo alternativo, pela 

imprescindibilidade de se implementarem práticas de articulação curricular efetivas, que 

se traduzam em momentos de ação, reflexão, e reflexão sobre a reflexão para nova ação 

ou reavaliação das práticas profissionais, alvitrada pela investigação-ação das mesmas, 

com vista à uma mudança que se traduza, essencialmente, na melhoria dos níveis de 

sucesso educativo dos alunos.  
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Apêndice A – Guião da entrevista em grupo focado pré intervenção pedagógica  

Objetivos gerais: 

 

 Recolher elementos que permitam caraterizar os alunos intervenientes no 

estudo, do ponto de vista do processo de aprendizagem; 

 Identificar padrões comportamentais inculcados no processo de 

aprendizagem; 

 Conhecer as representações dos alunos sobre o ato de pensar. 

 

B
L

O
C

O
S

 

DESIGNAÇÃO 

DOS BLOCOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
QUESTÕES 

 

 

 

 

 

 

A 

Legitimação da 

entrevista e 

identificação 

dos 

entrevistados 

- Informar os 

entrevistados sobre 

objetivo da entrevista e 

do contexto da 

experiência 

- Consciencializar os 

entrevistados da 

importância dos seus 

contributos para a 

investigação  

- Conhecer os 

entrevistados 

- Assegurar a 

confidencialidade das 

respostas 

- Esclarecer dúvidas 

-  Como te chamas? 

-  Que idade tens? 

 - Qual foi o teu percurso escolar? 

- Têm alguma dúvida que 

gostarias de ver respondida? 

 

 

B 

Representações 

sobre a escola  

- Conhecer conceções 

sobre o papel da escola  

- Gostas de andar na escola? 

Porquê? 

- Sentes que a escola é importante 

para o teu futuro? Porquê? 

 

 

C 

Representações 

relativas a um 

percurso 

curricular 

alternativo 

-Verificar o 

conhecimento que os 

entrevistados detêm 

sobre a organização 

curricular diferenciada 

de um PCA 

- Sentes-te satisfeito por 

frequentar uma turma de PCA? 

Porquê? 

- Em que medida esta turma é 

diferente de outras que já 

integraste? 
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D 

Perceções sobre 

as conceções de 

aprendizagem 

-Compreender como 

encaram os 

entrevistados o ato de 

aprender 

-Identificar dificuldades 

no processo do 

aprender a aprender 

- O que é aprender? 

- Como fazes para aprender? 

- Com quem podes aprender? 

- Para que serve o que aprendes? 

- Precisas de estudar estas 

matérias de LP;CN;HANS (textos 

fornecidos), como farias para 

estudá-las? 

- No Estudo Acompanhado 

aprendes como estudar as 

matérias das disciplinas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

Identificação de 

aspetos 

motivacionais 

da 

aprendizagem 

 

 

 

 

 

-Recolher informação 

sobre aspetos 

motivacionais 

implicados na 

aprendizagem: 

    - Fatores extrínsecos  

    - Fatores intrínsecas 

 

 

 

 

- Gostas de aprender? 

- Tens ajuda de alguém para 

estudar as matérias? De quem? 

- Sentes-te mais seguro quando te 

apoiam na realização das tarefas? 

Porquê? 

- Perante uma dificuldade, 

desistes da tarefa ou procuras 

ajuda? 

- Que disciplina consideras mais 

difícil? Porquê? 

- Que disciplina consideras mais 

fácil? Porquê? 

- Quando obténs resultados 

negativos nas disciplinas, a que 

atribuis esses resultados? 

- O que é para ti ser bom aluno? 

- É difícil ser-se um bom aluno? 

Porquê? 

 

 

F 

Validação da 

entrevista 

- Recolher informação 

que não tenha sido 

solicitada  

- Recolher sugestões 

para incluir na 

entrevista pós 

intervenção 

- Gostarias de perguntar ou 

acrescentar alguma coisa? 

- Se fosses tu a conduzir a 

entrevista, que pergunta 

colocarias a um dos teus colegas 

sobre a importância de se saber 

estudar?  

 

Adaptado de Estrela, A. (1994). Teoria e Prática de Observação de Classes – Uma 

Estratégia de Formação de Professores. 4.ª Ed. Porto: Porto Editora, p. 107. 

 



135 

 

Apêndice B – Guião da entrevista em grupo focado pós intervenção pedagógica 

Objetivos gerais: 

 Recolher elementos que permitam caraterizar o contexto em que decorreu 

a experiência; 

 Conhecer a opinião dos intervenientes sobre como decorreram as sessões 

de trabalho; 

 Refletir sobre o impacto do programa para o desenvolvimento de 

estratégias do pensar dos alunos. 

 

 

B
L

O
C

O
S

 

DESIGNAÇÃO 

DOS BLOCOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
QUESTÕES 

 

 

G 

 Caraterização do 

contexto em que 

decorreu a 

experiência  

- Conhecer a opinião dos 

intervenientes sobre a 

forma como decorreu a 

experiência  

 

- Gostaram da experiência? 

Porquê? 

- Quais os aspetos mais 

positivos? 

E os mais negativos? 

 

 

H 

Perceções sobre 

alterações nas 

conceções de 

aprendizagem 

- Identificar alterações de 

conceção de 

aprendizagem  

- Reconhecer estratégias 

conducentes a um 

percurso de sucesso 

- O que é aprender? 

- Como pensam para aprender 

melhor? 

- Para que serve o que 

aprenderam nas sessões de 

EA?  

 

 

I 

Valoração das 

dimensões afetivas 

na aprendizagem 

 

 

- Validar informação 

sobre crenças 

automotivacionais 

 

     - Fatores extrínsecos  

     - Fatores intrínsecos 

 

- Foi importante ter sempre o 

apoio dos professores na 

realização das tarefas? 

Porquê? 

- Sentem agora mais 

confiança nas tuas 

capacidades para aprender? 

- São capazes de reconhecer 
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melhor as formas/estratégias 

mais adequadas para aprender 

as matérias? 

J Avaliação/Reflexão 

sobre o programa 

de intervenção 

pedagógica 

- Recolher dados que 

permitam determinar o 

contributo do programa 

para o desenvolvimento 

da aprendizagem do 

pensar 

- As instruções de trabalho 

foram dadas de forma clara?  

- Em que tarefas tiveram mais 

dificuldades? Porquê?  

- Em que tarefas sentiram 

maior facilidade? Porquê? 

- Das estratégias que 

utilizaram, qual a que 

consideraram mais adequada 

à vossa forma de aprender? 

- Consideram ter evoluído ao 

nível das aprendizagens?  

- Que importância atribuem 

ao facto de os professores 

terem assistido às vossas 

sessões de trabalho em EA? 

 

 

Adaptado de Estrela, A. (1994). Teoria e Prática de Observação de Classes – Uma 

Estratégia de Formação de professores, 4.ª Ed. Porto: Porto Editora, p. 107.  
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Apêndice C – Roteiros programáticos das sessões da intervenção 

 

 

Programação da Primeira Sessão 

 

 

Sessão n.º 1 
Data: 9.01.2012 

 

Hora:11.50/ 13.20 Local: sala 14   

Área Curricular: Estudo Acompanhado   

ROTEIRO DA SESSÃO 

Tema do módulo:  A motivação no ato de aprender 

 O desenvolvimento de atitudes e disposições 

positivas para aprender 

Áreas de 

intervenção: 

 

 Motivação 

  Autocontrolo 

Objetivos: 

 

 Definir as dinâmicas de trabalho das sessões 

 Identificar os fatores internos e externos responsáveis 

pela motivação para aprender 

 Induzir crenças positivas acerca da importância do 

investimento de esforço adequado e da possibilidade de 

desenvolvimento das capacidades intelectuais  

 Clarificar o conceito de aprender 

Recursos 

utilizados: 

 Computador 

 Projetor vídeo 

 Câmara de vídeo 

  Filme vídeo  disponível em:<iframe width="560" 

height="315" 

src="http://www.youtube.com/embed/Pz4vQM_EmzI" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

 Quadro branco 

Metodologia  Autoquestionamento 

Estratégias de 

desenvolvimento 

 

 Discussão em torno dos fatores motivacionais que 

interferem na aprendizagem- confronto com crenças 

metacognitivas 

 Registo de conclusões dos alunos 

Atividades 

 
 Apresentação e exploração das expetativas e linhas 

de base do programa 

 Programação das atividades 

 Visionamento de filme vídeo seguido de um 

brainstorming sobre o que é aprender e como se pode 

aprender 

Avaliação  Balanço reflexivo em grande grupo 
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Programação da Segunda Sessão 

 

 

Sessão n.º 2 Data: 16.01.2012 Hora: 11.50/ 13.20 Local: sala 14 

Área Curricular: Estudo Acompanhado/Ciências da Natureza          

                                                                     ROTEIRO DA SESSÃO 

Temas do módulo: 

 
 Estudo do Texto Informativo      

                “A conservação de espécies animais ameaçadas” (1.ª parte) 

Áreas de 

intervenção: 

 

 Motivação 

 Autocontrolo  

 Estratégias cognitivas e metacognitivas 

  Integração e Prática 

Objetivos:  Ensinar a pensar, modelando e explicitando a 

utilização de estratégias cognitivas, metacognitivas e 

motivacionais, que favoreçam a realização de tarefas de forma 

eficaz, uma gestão do tempo adequada, o controlo dos 

distratores e a utilização eficiente de todos os recursos 

disponíveis (humanos e materiais) 

 Treinar as técnicas RASERO (leitura rápida, atenta, 

sublinhado, esquema, resumo e operatividade) 

 Aprender a pensar 

Recursos 

utilizados: 
 Computador 

 Projetor vídeo  

 Câmara de vídeo 

 Ficha de trabalho sobre texto informativo 

 Materiais de estudo e informação 

 Ficha de autoavaliação da sessão 

Metodologia  Modelagem metacognitiva 

 Ensino direto de estratégias 

Estratégias de 

desenvolvimento 

 

 Autodescoberta 

 Autoquestionamento  

 Trabalho individual orientado pelos professores 

Atividades  Confronto de ideias prévias com conteúdo do texto 

 Formulação de questões sobre texto 

 Sublinhado  

 Preenchimento de ficha de autoverificação da 

compreensão (antes, durante, após a leitura) 

Avaliação  Autoavaliação 
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Programação da Terceira Sessão 

 

Sessão n.º 3 Data: 23.01.2012 Hora: 11.50/ 13.20 Local: sala 14 
Área Curricular: Estudo Acompanhado/ Língua Portuguesa  

                                                                      ROTEIRO DA SESSÃO 

Temas do módulo:  Estudo do Texto Narrativo (1.ª parte)    

“Coração de ouro”, in O meu pé de laranja-lima, de José Mauro de 

Vasconcelos. 

 Áreas de 

intervenção: 

 

 Motivação 

 Autocontrolo 

 Estratégias cognitivas e metacognitivas 

 Integração e Prática 

Objetivos:  Ensinar a pensar , modelando e explicitando a utilização 

de estratégias cognitivas, metacognitivas e motivacionais, que 

favoreçam a realização de tarefas (curriculares) de forma 

eficaz, uma gestão do tempo adequada, o controlo dos 

distratores e a utilização eficiente de todos os recursos 

disponíveis (humanos e materiais); 

 Conhecer a aplicar estratégias de pré-leitura, leitura e 

pós-leitura. 

 Aprender a pensar 

Recursos 

utilizados: 
 Computador 

 Projetor vídeo 

 Ficha de trabalho sobre texto narrativo 

 Ficha de autoavaliação da sessão 

 Câmara de vídeo 

Metodologia  Ensino direto de estratégias 

 Modelagem metacognitiva 

Estratégias de 

desenvolvimento 

 

 Autodescoberta 

 Autoquestionamento 

 Trabalho individual orientado pelos professores 

Atividades 

 
 Explicitação da compreensão inferencial 

 Utilização de materiais de consulta 

 Sistematização dos raciocínios mediante as estratégias 

de compreensão solicitadas 

 Preenchimento de ficha de autoverificação da 

compreensão (antes, durante, após a leitura) 

Avaliação:  Autoavaliação 
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Programação da Quarta Sessão 

 

Sessão n.º 4 Data: 30.01.2012 Hora: 11.50/ 13.20 Local: sala 14 

Área Curricular: Estudo Acompanhado/ Ciências da Natureza  

                                                                     ROTEIRO DA SESSÃO 

Temas do módulo: 

 
 Estudo do Texto Informativo  

                “Parece que é mas não é peixe: o golfinho” (1.ª parte) 

Áreas de 

intervenção: 

 

 Motivação  

 Autocontrolo 

 Estratégias cognitivas e metacognitivas 

 Integração e Prática 

Objetivos:  Ensinar a pensar, modelando e explicitando a utilização 

de estratégias cognitivas, metacognitivas e motivacionais, que 

favoreçam a realização de tarefas (curriculares) de forma 

eficaz, uma gestão do tempo adequada, o controlo dos 

distratores e a utilização eficiente de todos os recursos 

disponíveis (humanos e materiais); 

 Compreender a importância da ativação de 

conhecimentos anteriores sobre um tema a estudar 

 Aprender a sublinhar as ideias-chave 

 Aprender a pensar 

Recursos 

utilizados: 
 Computador 

 Projetor vídeo 

 Ficha de trabalho sobre texto informativo 

 Ficha de autoavaliação da sessão 

 Câmara de vídeo 

Metodologia  Ensino direto de estratégias 

 Modelagem metacognitiva 

Estratégias de 

desenvolvimento 

 

 Autodescoberta 

 Autoquestionamento metacognitivo 

 Trabalho individual orientado pelos professores 

Atividades 

 
 Ativação de conhecimentos anteriores 

 Preenchimento de quadros-síntese 

 Fundamentação de opiniões sobre texto analisado 

 Preenchimento de ficha de autoverificação da 

compreensão (antes, durante, após a leitura) 

Avaliação:  Autoavaliação 

 

 

 

 

 

 



141 

 

Programação da Quinta Sessão 

 

Sessão n.º 5 Data: 06.02.2012 Hora: 11.50/ 13.20 Local: sala 14 

Área Curricular: Estudo Acompanhado/Ciências da Natureza 

                                                    ROTEIRO DA SESSÃO 

Temas do módulo:  “Parece que é mas não é peixe: o golfinho”- texto 

informativo- 2.ª parte  

 Os mapas conceptuais  

Áreas de 

intervenção: 

 

 Motivação  

 Autocontrolo 

 Estratégias cognitivas e metacognitivas 

 Integração e Prática 

Objetivos:  Saber estabelecer relações sequenciais das componentes 

de um enunciado lido 

 Ensinar a pensar, modelando e explicitando a utilização 

de estratégias cognitivas, metacognitivas e motivacionais, que 

favoreçam a realização de tarefas ( curriculares ) de forma 

eficaz, uma gestão do tempo adequada, o controlo dos 

distratores e a utilização eficiente de todos os recursos 

disponíveis (humanos e materiais) 

 Aprender a pensar 

Recursos 

utilizados: 
 Computador 

 Projetor vídeo 

 Ficha de trabalho sobre texto informativo 

 Ficha de autoavaliação da sessão 

 Câmara de vídeo 

Metodologia  Ensino direto de estratégias 

 Modelagem metacognitiva 

Estratégias de 

desenvolvimento 

 

 Autoquestionamento  

 Autodescoberta 

 Trabalho individual orientado pelos professores 

Atividades 

 
 Preenchimento de ficha de autoverificação da 

compreensão (antes, durante, após a leitura) 

Avaliação:  Autoavaliação 
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Programação da Sexta Sessão 

 

Sessão n.º 6 Data: 13.02.2012 Hora: 11.50/ 13.20 Local: sala 14 

Área Curricular: Estudo Acompanhado/Língua Portuguesa  

                                                     ROTEIRO DA SESSÃO 

Temas do módulo: 

 
 Estudo do Texto Narrativo (2.ª parte)  

“A inteligência que vem dos livros” in  Estranhões e Bizarrocos,  José 

Eduardo Agualusa 

Áreas de 

intervenção: 

 

 Motivação 

 Autocontrolo 

 Estratégias cognitivas e metacognitivas 

 Integração e Prática 

Objetivos:  Ensinar a pensar, modelando e explicitando a utilização 

de estratégias cognitivas, metacognitivas e motivacionais, que 

favoreçam a realização de tarefas (curriculares) de forma 

eficaz, uma gestão do tempo adequada, o controlo dos 

distratores e a utilização eficiente de todos os recursos 

disponíveis (humanos e materiais) 

 Conhecer a aplicar estratégias de pré-leitura, leitura e 

pós-leitura. 

 Confrontar ideias prévias com o conteúdo do texto 

estudado  

 Aprender a pensar 

Recursos 

utilizados: 
 Computador 

 Projetor vídeo 

 Ficha de trabalho sobre texto narrativo 

 Ficha de autoavaliação da sessão 

 Câmara de vídeo 

Metodologia  Ensino direto de estratégias 

 Modelagem metacognitiva 

Estratégias de 

desenvolvimento 

 

 Autoquestionamento  

 Autodescoberta 

 Trabalho individual orientado pelos professores 

Atividades 

 
 Realização de leitura seletiva 

 Elaboração de um mapa sequencial dos componentes da 

narrativa 

 Preenchimento de ficha de autoverificação da 

compreensão (antes, durante, após a leitura) 

Avaliação:  Autoavaliação 
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Programação da Sétima Sessão 

 

Sessão n.º 7 Data: 27.02.2012 Hora: 11.50/ 13.20 Local: sala 14 

Área Curricular: Estudo Acompanhado 

                                                     ROTEIRO DA SESSÃO 

Temas do módulo: 

 
 A importância da autoavaliação para regulação da 

aprendizagem 

 Reflexão em torno da concretização do programa tendo 

em conta o desempenho académico dos alunos 

Áreas de 

intervenção: 

 

 Motivação 

 Autocontrolo 

 Integração e Prática 

Objetivos: 

 
 Saber antecipar autoconsequências  

 Saber autorregular a aprendizagem 

 Autoavaliar a eficácia das estratégias e da utilização 

eficiente de todos os recursos disponíveis (humanos e 

materiais) 

Recursos 

utilizados: 
 Computador 

 Projetor vídeo  

 Câmara de vídeo 

 Ficha de autoavaliação global 

Metodologia  Autoquestionamento metacognitivo  

 Trabalho individual e em grande grupo 

Estratégias de 

desenvolvimento 
 Autoanálise dos resultados escolares 

Atividades  Análise das causas do insucesso por objetivo e 

competência específica 

Avaliação:  Autoavaliação 
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Programação da Oitava Sessão 

 

Sessão n.º 8 Data: 05.03.2012 Hora: 11.50/ 13.20 Local: sala 6 

Área Curricular: Estudo Acompanhado/ HANS  

ROTEIRO DA SESSÃO 

Temas do módulo:  História de Portugal: “A crise de 1338-1385” 

Áreas de 

intervenção: 

 

 Motivação 

 Autocontrolo 

 Estratégias cognitivas e metacognitivas 

 Integração e Prática 

Objetivos:  Saber explicitar estratégias cognitivas e 

metacognitivas 

  Utilizar eficientemente todos os recursos 

disponíveis, humanos (professores) e materiais (manual, 

dicionário e enciclopédia e internet)  

 Aplicar e transferir estratégias cognitivas e 

metacognitivas na e para a realização do exercício de 

aplicação de conhecimentos da disciplina, com recurso à 

consulta de instrumentos de informação e estudo 

 Aprender a pensar 

Recursos 

utilizados: 
 Computador  

 Projetor vídeo 

 Dicionários 

 Enciclopédia Histórico-Geográfica  

 Manual da disciplina 

 Glossário 

 Lista de conetores e verbos operativos usados em 

testes de avaliação sumativa 

 Exercício de Aplicação de Conhecimentos  

 

Metodologia 
 Ensino direto 

 Autoquestionamento metacognitivo  

 Trabalho individual orientado pelos professores 

Estratégias de 

desenvolvimento 
 Integração e prática de estratégias metacognitivas 

aplicadas à disciplina 

Atividades  Realização de um teste sumativo da disciplina com 

recurso a consulta de fontes de informação 

 Preenchimento de ficha de autoverificação da 

compreensão (antes, durante, após a leitura) 

Avaliação:   A realizar no âmbito da disciplina 
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Apêndice D – Fichas de Trabalho  

 

 

1– Texto Informativo 

 

 

A conservação de espécies animais ameaçadas 

 

É provável que já tenhas visto um panda gigante de peluche na montra de uma loja de 

brinquedos. É também provável que já os tenhas visto na televisão. O que não é provável 

é que já tenhas olhado para um exemplar desta espécie, mesmo num jardim zoológico. É 

que restam apenas cerca de 1000 pandas gigantes na natureza e são muito poucos os 

jardins zoológicos que os possuem. 

Adaptados às florestas frias e húmidas onde crescem as diversas espécies de bambu de 

que preferencialmente se alimentam, eles foram empurrados para as montanhas à medida 

que a ocupação humana exigia terras para a agricultura e madeira para combustível. 

Para além da destruição de habitat favorável, os pandas gigantes encontram uma outra 

ameaça preocupante – as crias são, muitas vezes, capturadas para fornecer jardins 

zoológicos e os adultos são mortos para comercialização das suas peles, utilizadas para 

fazer casacos e cobertores. 

Por todos estes motivos, é certo que a espécie se extinguirá dentro de poucos anos, a 

menos que sejam intensificadas as medidas de proteção do seu habitat. 

 

Texto adaptado de Maria Carlos Reis 

 

                            Retirado de: http://www.naturlink.pt/canais/Artigo.asp?iArtigo=2140&iLingua=1 

…………………………………………………………………………….……………………………………………… 

 
Bambu - s. m. sing. 1. [Botânica]  Planta poácea, exótica, cuja haste é uma cana alta e grossa. 
 
Habitat - s. m. sing. Designação do clima, zona ou região onde vive e se desenvolve qualquer ser 
organizado. 
 
Extinção - s. f. 1. Ato ou efeito de extinguir ou extinguir-se. 2. Extermínio. 3. Destruição. 
 
Intensificar - v. tr. Tornar intenso, forte. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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PERIGO DE EXTINÇÃO DA ESPÉCIE 

Estratégias Pré-Leitura:           1-  Explicitação dos objetivos da leitura do texto  

2-  Ativação de  conhecimentos anteriores sobre o tema 

3- Antecipação de conteúdo a partir do título 

 

 

Formas de autoquestionamento por parte do aluno no momento da pré-leitura 

 

1-O que me diz o título? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2-O que já sei sobre o assunto do texto? 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Lista de autoverificação sobre o momento de pré - leitura 

   

 Sim Não 

Sei porque vou ler este texto?   

Pelo título entendi o conteúdo deste texto?   

Pensei no que já sabia sobre este assunto?   

 

Estratégias de Leitura:                   1 - Realização de um tipo de leitura seletiva 

 2 - Criação de um mapa mental sobre o que foi lido 

3 - Recurso ao sublinhado das ideias-chave 

 

 

Formas de autoquestionamento por parte do aluno no momento da leitura: 

 

1- Por que estão os pandas gigantes em perigo? 

 

Para encontrar estas relações posso preencher um esquema: 

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

EFEITO CAUSAS 
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Lista de autoverificação sobre o momento de leitura 

   

 Sim Não 

Soube antecipar o assunto do texto só pelo título?   

Sublinhei as partes mais importantes do texto?   

O meu esquema continha a informação mais importante?   

 

Estratégias de Pós- Leitura:  1-  Confrontar as ideias prévias com o  conteúdo do texto  

                                                  2-  Formular questões sobre o texto  

                                                  3-  Sublinhar as ideias principais do texto. 

   4-  Reler o texto para justificar opiniões e fundamentações 

 

 

Formas de autoquestionamento por parte do aluno no momento de pós- leitura: 

 

1-O que aprendi com a leitura deste texto? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2-As minhas previsões sobre o texto estavam corretas? 

________________________________________________________________________ 

 

3-Que partes do texto devo reler porque são mais importantes? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4-Juntando o que sabia ao que aprendi com a leitura, o que fiquei a saber mais sobre o 

tema? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Lista de autoverificação sobre o momento de pós- leitura 

   

 Sim Não 

Compreendi o sentido global do texto?   

Compreendi todas as palavras/ideias?   

Reli as partes mais importantes que sublinhei?   

Fiquei a saber mais sobre o assunto do texto?   

Irei falar do que aprendi com mais alguém?   

 

Nome: ______________________________                Data : ______/________/______ 
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2 – Texto Informativo 

 

Parece que é mas não é 

 

Tal como o peixe, vive na água, no mar ou nos grandes rios. Tal como um peixe tem 

barbatanas e cauda. Parece mesmo um peixe, mas não é. 

Excelente nadador, pode nadar a uma velocidade de 40 Km/h e mergulhar a 30 m de 

profundidade. Dá grandes saltos, podendo atingir os 5 m acima da água. 

A sua vida é passada a procurar alimento e a brincar. Come principalmente peixes, mas 

também lulas, camarões e outros animais. Come muito, podendo chegar a devorar 160 Kg 

de alimento num só dia. 

Vive em grupo e é muito sociável, tanto para com os outros elementos da sua espécie 

como para com o homem. Dizem também que é muito inteligente. 

Já adivinhaste quem é? 

A sua forma de comunicar chama-se ecolocalização, embora alguns cientistas já lhe 

tenham chamado “golfinhês”. Para comunicar emite sons que, ao baterem nos objetos, 

voltam para trás. Pelo som que recebem, ele pode saber a que distância se encontra do 

objeto e até que objeto é esse. É assim que consegue encontrar comida, defender-se dos 

perigos e não se perder do grupo. 

E agora, já sabes a que animal nos referimos? 

É isso mesmo, é o golfinho. O golfinho não é um peixe, é um mamífero. Tal como outros 

mamíferos tem sangue quente e respira pelos pulmões, embora tenha o nariz no cimo da 

cabeça. Por isso, quando precisa de respirar, tem de vir à superfície da água e colocar o 

nariz de fora. 

Só mais uma coisa… 

Sabes que em Portugal podes ver golfinhos em liberdade? Existem algumas dezenas no 

estuário do rio Sado. 

 

 

Lucinda Motta,  A Vida no Planeta Terra, Porto Editora, 2010 (adaptado) 
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Estratégias pré-leitura:        1-   Explicitação do objetivos da leitura do texto  

                                                2-  Ativação de  conhecimentos anteriores sobre o tema 

                                                3-  Antecipação de conteúdo a partir do título 

 

 

Formas de autoquestionamento por parte do aluno no momento da pré-leitura 

 

 

1-Por que razões vou ler este texto? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2-O que já sei sobre o assunto do texto? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3-O que me diz o título? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

  

Lista de autoverificação sobre o momento de pré - leitura 

   

 Sim Não 

Sei porque vou ler este texto?   

Pelo título entendi o conteúdo deste texto?   

Pensei no que já sabia sobre este assunto?   

 

 

Estratégias de leitura:              1 - Realização de um tipo de leitura seletiva 

         2 - Criação de um mapa mental sobre o que foi lido 

                                                    3 - Recurso ao sublinhado das ideias-chave 

 

 

Formas de autoquestionamento por parte do aluno no momento da leitura: 

 

 

1-Como posso fazer para entender o significado de certas palavras? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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2-Se ler antes e depois dessas palavras, entendo o seu significado? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3-Para saber mais sobre o assunto do texto onde posso procurar a informação? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

 

 

Lista de autoverificação sobre o momento de leitura 

   

 Sim Não 

Soube antecipar o assunto do texto só pelo título?   

Descobri o significado das palavras desconhecidas pelo contexto 

delas? 

  

 

Estratégias de pós- leitura:             1-  Formular questões sobre o texto  

2-  Confrontar as ideias prévias com o conteúdo do 

texto 

3-  Reler o texto para justificar opiniões e 

fundamentações 

 

Formas de autoquestionamento por parte do aluno no momento de pós- leitura: 

 

1-O que aprendi com a leitura deste texto? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2-As minhas previsões sobre o texto estavam corretas? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3-Como posso dizer o mesmo que o autor, mas por outras palavras? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4-Juntando o que sabia ao que aprendi com a leitura, o que fiquei a saber mais? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Lista de autoverificação sobre o momento de pós- leitura 

   

 Sim Não 

Compreendi o sentido global do texto?   

Compreendi todas as palavras?   

Soube resumir as ideias-chave?   

Fiquei a saber mais sobre o assunto do texto?   

Irei falar do que aprendi com mais alguém?   

 

 

 

 

Nome: __________________________________    Data : _______/________/_____ 

 

 

 



152 

 

  

 

3 – Texto Narrativo 

 

Coração de ouro 

 

Tudo ia muito bem quando Godofredo entrou na minha aula. Pediu licença e foi falar com 

D. Cecília Paim. Só sei que ele apontou a flor no copo. Depois saiu. Ela olhou para mim 

com tristeza. 

Quando terminou a aula me chamou. 

- Quero falar uma coisa com você, Zezé. Espere um pouco. 

Fiquei arrumando a bolsa que não acabava mais. Se via que não estava com vontade 

nenhuma de falar com ela e procurava a coragem entre as coisas. No final lá me decidi. 

- Godofredo me contou uma coisa muito feia sobre você, Zezé. É verdade? 

Balancei a cabeça afirmativamente. 

- Da flor? É sim senhora. 

- Como é que você faz? 

- Levanto mais cedo e passo no jardim da casa do Serginho. Quando o portão está só 

encostado, eu entro depressa e roubo uma flor. Mas lá tem tanta que nem faz falta. 

- Sim. Mas isso não está certo. Você não deve fazer mais isso. Isso não é um roubo, mas já 

é um “furtinho”. 

- Não é não, D. Cecília. O mundo não é de Deus? Tudo o que tem no mundo não é de 

Deus? Então as flores são de Deus também… 

Ela ficou espantada com a minha lógica. 

- Só assim é que eu podia, professora. Lá em casa não tem jardim, flor custa dinheiro… E 

eu não queria que a mesa da senhora ficasse sempre de copo vazio. 

Ela engoliu em seco. 

- De vez em quando a senhora dá- me dinheiro para comprar um sonho recheado, não dá? 

- Poderia dar-lhe todos os dias, mas você some… 

- Eu não poderia aceitar todos os dias… 

- Por quê? 

- Porque tem outros meninos pobres que também não trazem merenda. 

Ela tirou o lenço da bolsa e passou-o disfarçadamente pelos olhos. 
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- A senhora não vê a Corujinha? 

- Quem é a Corujinha? 

-Aquela pretinha do meu tamanho que a mãe enrola o cabelo dela em coquinhos e amarra 

com cordão. 

- Sei. A Dorotília. 

-É sim senhora. A Dorotília é mais pobre do que eu. E as outras meninas não gostam de 

brincar com ela porque é pretinha e pobre de mais. Então ela fica sempre no canto. Eu 

divido o sonho que a senhora me dá, com ela. 

Dessa vez ela ficou com o lenço parado no nariz muito tempo. 

- A senhora de vez em quando, em vez de dar para mim, podia dar para ela. A mãe dela 

lava roupa e tem onze filhos. Todos pequenos ainda. Dindinha, minha avó, todo o sábado 

dá um pouco de feijão e de arroz para ajudar eles. E eu divido o meu sonho com ela, 

porque mamãe ensinou que a gente deve dividir a pobreza da gente com quem é ainda mais 

pobre. 

As lágrimas estavam descendo. 

- Eu não queria fazer a senhora chorar. Eu prometo que não roubo mais flores, e vou ser 

cada vez mais um aluno aplicado. 

- Não é isso Zezé. Venha cá. 

Pegou as minhas mãos entre as dela. 

- Você vai prometer uma coisa, porque você tem um coração maravilhoso, Zezé. 

- Eu prometo mas não quero enganar a senhora. Eu não tenho um coração maravilhoso. A 

senhora diz isso porque não me conhece em casa. 

- Não tem importância. Para mim você tem um coração maravilhoso. De agora em diante, 

não quero que você me traga mais flores, só se você ganhar alguma. Você promete? 

- Prometo sim senhora. E o copo? Vai ficar sempre vazio? 

- Nunca esse copo vai ficar vazio. Quando eu olhar para ele, vou sempre enxergar a flor 

mais linda do mundo. E vou pensar: quem me deu essa flor foi o meu melhor aluno. Está 

bem? 

Agora ela ria. Soltou minhas mãos e falou com doçura. 

- Agora pode ir, coração de ouro… 

 

José Mauro de Vasconcelos, Meu Pé de Laranja Lima, pp. 76-78, Dinapress, 2008. 
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Objetivo: Aprender a pensar para compreender um texto narrativo 

 

Estratégias pré-leitura:        1-  Explicitação do objetivos da leitura do texto  

2-  Ativação de  conhecimentos anteriores sobre o tema 

3-  Antecipação de conteúdo a partir do título 

 

 

Formas de autoquestionamento por parte do aluno no momento da pré-leitura 

 

1- O que me diz o título sobre o conteúdo do texto que vou ler? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Estratégias de leitura:         1 - Realização de um tipo de leitura seletiva 

2 - Explicitação da compreensão inferencial 

3 - Recurso ao sublinhado das ideias-chave 

4 - Utilização de frases parafraseadas 

5 - Utilização de materiais de consulta (dicionários, 

prontuários) 

 

Formas de autoquestionamento por parte do aluno no momento da leitura: 

 

1- Que idade tem o Zezé? Assinalo, com um X, a opção correta. 

 

       

 

 

 

2- Como pensei para chegar a esta conclusão? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

a) Entre 3 e 5   

b) Entre 6 e 10   

c) Entre 11 e 14   

d) Mais de 14   
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3- Como posso fazer para entender o significado de certas palavras? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4- Ao longo do texto, a professora vai manifestando comportamentos que exprimem 

emoções e sentimentos.  

4.1- A seguir a cada expressão transcrita no quadro abaixo, apresento os motivos pelos 

quais a professora teve esses comportamentos. Na coluna “Explico como pensei para 

obter a resposta”, registo o meu raciocínio (pensamento) para mostrar como cheguei a 

esta conclusão.  

NOTA: Não há respostas certas ou erradas, apenas raciocínios pessoais  

Transcrição Este comportamento aconteceu 

porque … 

Explico como pensei para obter 

a resposta 

“… olhou para 

mim com 

tristeza…” 

 

 

 

“ Ela engoliu 

em seco.” 

 

 

 

“Ela tirou o 

lenço do bolso e 

passou 

disfarçadamente 

pelos olhos. “ 

 

 

 

“… ficou com o 

lenço parado no 

nariz muito 

tempo.” 

 

 

 

“ As lágrimas 

estavam 

descendo.” 

 

 

 

“ Pegou as 

minhas mãos 

entre as dela. “ 

 

 

 

“ Agora ela 

ria.” 

  

“… falou com 

doçura.” 
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5- Classifico como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmações:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de autoverificação sobre o momento de leitura 

  

 

 

 Sim Não 

Soube antecipar o assunto do texto só pelo título?   

Descobri o significado das palavras desconhecidas pelo contexto 

delas? 

  

Consultei o dicionário/prontuário?   

Tive que pedir ajuda aos professores para saber o significado de certas 

palavras? 

  

Soube justificar opiniões pessoais sobre o texto?   

 

 

            Estratégias de pós- leitura:      1-  Formulação de questões sobre o texto  

2- Confronto de ideias prévias com o conteúdo do 

texto  

3- Utilização de diferentes estratégias de leitura 

de   acordo com os objetivos 

4- Expressão de sentimentos, emoções, opiniões, 

provocados pela leitura do texto.  

 

 

 

Formas de autoquestionamento por parte do aluno no momento de pós- leitura: 

 

 

1-O que penso do modo como a professora lidou com o roubo da flor?  

Apresento a minha opinião: 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 Afirmações:  V F 

1. Zezé é mentiroso.   

2. O Zezé é inteligente.   

3. O Zezé não gosta muito da professora.   

4. O Zezé é uma pessoa egoísta.   

5. O Zezé obedece sempre aos pais.   
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2- “-Nunca esse copo vai ficar vazio. Quando eu olhar para ele, vou enxergar a flor 

mais linda do mundo. E vou pensar: quem me deu essa flor foi o meu melhor aluno. Está 

bem?”  

 

 

2.1-De acordo com este parágrafo, será que o copo vai ter uma flor todos os dias?  

  

 

Sim      

 

Não 

 

 

2.2- Se eu fosse o Zezé, como me sentiria perante as palavras da professora, 

compreenderia o que ela pretendeu transmitir?  

 

Explico o meu raciocínio: 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Lista de autoverificação sobre o momento de pós-leitura 

  

 

 

 Sim Não 

Compreendi o sentido global do texto?   

Consigo dizer o que aprendi com este texto?   

Aprendi novas palavras?   

Soube apresentar as minhas opiniões fundamentando-as?   

Apetece-me falar do texto com mais alguém?   

 

 

 

Aluno: ____________________________________________ Data___/___/____ 
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3 – Texto Narrativo  

A inteligência que vem dos livros 

 

Há muitos anos viveu na Pérsia um grão-vizir - nome dado naquela altura aos 

chefes dos governos - que gostava muito de ler. Sempre que tinha que viajar, levava 

consigo quatrocentos camelos carregados de livros e treinados para caminhar em ordem 

alfabética. O primeiro camelo chamava-se Aba, o segundo Baal, e assim por diante, até 

ao último que se chamava Zuzá. Era uma verdadeira biblioteca sobre patas. Quando lhe 

apetecia ler um livro, o grão-vizir mandava parar a caravana e ia de camelo em camelo, 

não descansando antes de encontrar o livro certo. 

Um dia a caravana perdeu-se no deserto. Os quatrocentos camelos caminhavam 

em fila, uns atrás dos outros, como um carreirinho de formigas. À frente da cáfila - que é 

como se chama um conjunto de camelos - seguiam o grão-vizir e os seus ministros. 

Subitamente o céu escureceu, e um vento áspero começou a soprar de leste, cada vez 

mais forte. As dunas moviam-se como se estivessem vivas. O vento, carregado de areia, 

magoava a pele. O grão-vizir mandou que os camelos fossem reunidos, formando um 

círculo. Mas era demasiado tarde. O uivo do vento abafava as ordens, a areia entrava pela 

roupa, enfiava-se pelos cabelos e as pessoas tinham que tapar os olhos para não ficarem 

cegas. Aquilo durou a tarde inteira. Veio a noite e quando o sol nasceu o grão-vizir olhou 

em redor e não foi capaz de descobrir um único dos quatrocentos camelos. Pensou, com 

horror, que talvez eles ficassem enterrados na areia. Não conseguia imaginar como seria a 

sua vida, dali para a frente, sem um único livro para ler. Regressou muito triste ao seu 

palácio. Quem lhe contaria histórias? 

Os camelos, porém, não tinham morrido. Presos uns aos outros por cordas, e 

conduzidos por um jovem pastor, haviam sido arrastados pela tempestade de areia até 

uma região remota do deserto. Durante muito tempo caminharam sem rumo, aos círculos, 

tentando encontrar uma referência qualquer, um sinal, que os voltasse a colocar no rumo 

certo. Por toda a parte era só areia, areia, e o ar seco e quente. À noite as estrelas quase se 

podiam tocar com os dedos. 

Ao fim de quinze dias, vendo que os camelos iam morre de fome, o jovem pastor 

deu-lhes alguns livros para comer. Comeram primeiro os livros transportados por Aba. 

No dia seguinte comeram os livros de Baal. Trezentos e noventa e oito dias depois, 
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quando tinham terminado de comer os livros de Zuzá, viram avançar ao seu encontro um 

grupo de homens. Eram tropas do grão-vizir. 

Conduzido à presença do grão-vizir, o pastor explicou-lhe, chorando, o que tinha 

acontecido. Mas este não se comoveu: 

 - Eras tu o responsável pelos livros – disse - assim, por cada livro destruído 

passarás um dia na prisão. 

O jovem pastor fez contas de cabeça e percebeu que seriam muitos dias. Cada 

camelo carregava quatrocentos livros, então quatrocentos camelos transportavam cento e 

sessenta mil! Cento e sessenta mil são quatrocentos e quarenta e quatro anos. Muito antes 

disso morreria de velhice na cadeia. 

Quando se preparavam para o prender, Aba, o primeiro camelo, pediu para falar: 

- Não façais isso meu senhor - disse Aba dirigindo-se ao grão-vizir – este homem 

salvou-nos a vida. 

O grão-vizir olhou para ele espantado: 

- Meu Deus! O camelo fala!... 

- Falo sim meu senhor - confirmou ele divertido com o espanto dos homens. E 

continuou - Os livros deram-nos a ciência da fala. 

Explicou, então, que tendo comido os livros, os camelos haviam adquirido não 

apenas a capacidade de falar, mas também o conhecimento que estava em cada livro. 

Lentamente enumerou de A a Z os títulos que ele próprio comera. Cada camelo sabia de 

cor quatrocentos livros. 

- Liberta este homem- disse Aba- e sempre que desejares nós viremos até ao vosso 

palácio para contar histórias. 

O grão-vizir concordou. Assim, a partir desse dia, todas as tardes, um camelo 

subia até ao seu quarto para lhe contar uma história.  

Na Pérsia, naquela época, era habitual dizer-se de alguém que mostrasse 

inteligência “ Este homem é sábio como um camelo!”. 

Isso foi há muito tempo. Mas há quem diga que, quando estão sozinhos, os 

camelos ainda falam entre si. 

Pode ser! 

 

José Eduardo Agualusa, Estranhões e bizarrocos, Lisboa, Dom Quixote, 2000. 
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Estratégias pré-leitura:        1-  Explicitação do objetivos da leitura do texto  

2-  Ativação de  conhecimentos anteriores sobre o tema 

3-  Antecipação de conteúdo a partir do título 

 

Formas de autoquestionamento por parte do aluno no momento da pré-leitura 

 

1-O que sei sobre o título deste texto? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2- Desenvolvimento de estratégias de antecipação com base no título e na mancha gráfica do 

texto: 

Eu penso que é um texto do tipo informativo/narrativo/poético/instrucional/ dramático 

(sublinha a opção 

correta),porque__________________________________________________________

______________ _______________________________________________________. 

Penso que é um texto que fala sobre ________________________________________, 

porque_________________________________________________________________ 

O que me leva a pensar assim é_____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Estratégias de leitura:     1 - Realização de um tipo de leitura seletiva 

2 - Recurso ao sublinhado das ideias-chave  

3 - Confronto de ideias prévias com o conteúdo do texto 

 

Formas de autoquestionamento por parte do aluno no momento da leitura: 

 

1. Sublinho as ideias-chave do texto 

 

 

 

 Eu penso que … 

(assinala com um X a tua 

resposta) 

 Sim Não 

A Pérsia é um país da Península Ibérica.   

A Pérsia é um país do continente asiático.   

As lendas são histórias que encerram ensinamentos.   

Os livros transportam conhecimentos.   



161 

 

2. Mobilização de conhecimentos prévios sobre o conteúdo e posterior 

verificação de conceções (ideias) 

 

 Estratégias de pós- leitura:           1- Formulação de questões sobre o texto  

                2- Criação de um mapa mental sobre 

o que foi lido   

                                                           3-Relação sequencial das componentes da narrativa 

 

 

Formas de autoquestionamento por parte do aluno no momento da pós-leitura: 

 

1- Como posso dizer o mesmo que o autor, usando outras palavras? 

 “Veio a noite e quando o Sol nasceu o grão-vizir olhou em redor e não foi capaz de 

descobrir um único dos quatrocentos camelos.” (linhas 14 e 15) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2- Preencho a grelha, para verificar se as hipóteses que me coloquei antes da leitura se 

confirmam ou não. 

 O que eu pensava antes da leitura O que eu penso depois de ler o 

texto 

Acerca do 

título: 

  

Acerca do 

assunto do 

texto: 

 

 

 

Acerca dos 

objetivos do 

autor ao 

contar esta 

história/lenda 

 

 

 

 A minha ideia estava… 

(assinala com um X a tua 

resposta) 

 certa errada 

A Pérsia é um país da Península Ibérica.   

A Pérsia é um país do continente asiático.   

As lendas são histórias que encerram ensinamentos.   

Os livros transportam conhecimentos.   
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3- Faço, agora, o mapa conceptual da história: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Adaptado de Caldwell & Leslie, 2005, p. 51 

 

Personagens: 

Quem? 

- 

- 

- 

 

 

 

Que solução? Que conclusão? 

- 

Qual o problema ou conflito? 

- 

Quais os acontecimentos mais 

importantes nesta história? 

- 

- 

- 

- 

 

Contexto da história: 

Onde aconteceu? 

- 

Quando aconteceu? 

- 

 

 
Qual é o 

objetivo 

central? 
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4-   Sequencialização das ideias centrais desta história: 

Ordeno, de 1 a 6, segundo a lógica da história, os acontecimentos centrais. 

 

 

 

 

 

Nome: _________________________________      Data : _______/_________/______ 

 

 

 

 

 

 

 O grão- vizir regressou muito triste ao seu palácio. 

 O pastor foi salvo. 

 As tropas do grão - vizir encontraram o pastor e os camelos. 

 Um grão- vizir da Pérsia, que gostava muito de ler, sempre que viajava levava 

todos os camelos carregados de livros. 

 Para os camelos não morrerem de fome, o pastor deu-lhes os livros a comer. 

 Um dos camelos contou ao grão - vizir que tinham decorado os livros e que 

podiam contar-lhe as histórias. 

Lista de autoverificação sobre o momento de pós- leitura 

   

 Sim Não 

Compreendi o sentido global do texto?   

Compreendi todas as palavras/ideias?   

Sei, agora, fazer um mapa conceptual do texto?   

Soube ordenar as sequências da história?   

Fiquei a saber mais sobre o assunto do texto?   
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EXERCÍCIO DE APLICAÇÃO DE CONHECIMENTOS  

Homem Ambiente Natural e Sociedade 

Aluno:____________________________________________________     N.º____    

 

 

Este teste é feito com recurso à consulta de suportes de informação   

 

 

Eu já sei que nos finais do século XIV, viveu-se em toda a Europa uma grave crise. 

Portugal não foi exceção, tendo-se verificado grandes problemas económicos, sociais e 

políticos. 

1. Que sei eu sobre o que se passou em Portugal no século XIV? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Depois de consultar os meus materiais de estudo, completo o esquema: 

 

GRANDES MALES DO SÉCULO XIV 

1- 

 

2- 3- 

 

 

3.Termino as seguintes frases:   

 

O Rei D. Fernando… 
… preocupou -se com a defesa do país, por  

 

isso… 

 

 

 

 

 

… preocupou -se com a agricultura, por 

isso… 

 

 

 

… protegeu a Marinha, por isso…  

 
 

 

 

 

 



165 

 

 

 

4. Leio o documento 1: 

 

 

4.1 Que sei eu sobre a peste negra? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4.2.Lendo atentamente o documento consigo perceber porque é que a Peste Negra está 

relacionada com o despovoamento das cidades. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4.3 Completo a frase: 

 

A _____________  ____________, uma doença 

extremamente contagiosa, chegou a__________________  

em 1348 e _________________  cerca  de 1/3 da 

_______________  portuguesa.  

 

 

 

 

http://www.planetaeducacao.com.br/novo/imagens/artigos/historia/peste_negra_02.jpg
http://www.planetaeducacao.com.br/novo/imagens/artigos/historia/peste_negra_02.jpg
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5. A morte de D. Fernando, em 1383, provocou uma grave crise política. Nesta altura a 

população portuguesa divide-se quanto ao apoio que dá aos candidatos ao trono. 

5.1 Completo os esquemas:  

 

                             Revolução de 1383/85 

 

Grupos sociais que apoiavam D. Beatriz: Grupos sociais que apoiavam o Mestre de Avis: 

 

 

 

 

 

                       Razões do apoio: Razões do apoio: 

 

 

 

 

 

 

 

6. Os castelhanos, descontentes com a situação encontrada no reino, invadem novamente  

Portugal. 

                                                        Leio e interpreto o documento 2: 
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6.1. Identifico um dos grandes problemas que o cerco de Lisboa trouxe aos habitantes da 

cidade. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6.2. Por isso, consigo perceber como reagiram todos, quando os sinos anunciavam o 

ataque  

dos inimigos: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6.3. Por que será que o trigo estava tão caro? Vou pesquisar na internet. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6.4. Apesar do documento não me indicar como terminou o cerco de Lisboa, tenho 

curiosidade e vou pesquisar sobre o assunto, no meu manual. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. Para garantir a independência, os portugueses travaram batalhas contra os castelhanos. A 

mais famosa foi a Batalha de Aljubarrota. 

 

7.1 Para resumir o que se passou nessa batalha, preencho o texto lacunar com as palavras que  

me foram dadas: 
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Os exércitos nacionais e_______________________ enfrentaram -se  

em _______________________. O mais________________ 

era o castelhano. O exército português era na sua maioria, gente do 

_______________ e combatiam a ___________.  

Apesar disso, a vitória coube aos  _____________, porque  

____________________foi o herói militar por ter implementado a  

___________________do______________que nos deu a vitória. 

O Mestre de Avis tomou o nome de Rei D. João I. 

 

Internacionais  

Quadrado 

Porto 

Portugueses 

Nuno Álvares Pereira 

Técnica 

Ceuta 

Pé 

Castelhanos 

Aljubarrota 

Numeroso 

Povo 

 

8. Para consolidar a independência de Portugal, D. João I tomou várias medidas. 

8.1 Assinalo, as afirmações que já sei que são verdadeiras  (com V) e as que são falsas 

(com F). 

Atribuiu cargos importantes à burguesia.  
Obrigou o povo a pagar mais impostos.  

Retirou privilégios a alguns nobres.  

Deu terras a quem ajudou os castelhanos.  

Deu títulos de nobreza a alguns burgueses.  

 

Autoavaliação 

Agora que terminei o meu trabalho, indico: 

 As maiores dificuldades: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 As maiores facilidades: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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 Para além do que já sabia sobre o que se passou em Portugal no século 

XIV, fiquei a saber que: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 Na globalidade, penso que posso considerar o meu trabalho (assinalo com 

um X): 

 

 

Insatisfatório  

Satisfatório  

Bom  

Muito Bom  
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Apêndice E – Registo de Autoavaliação dos alunos  

Ficha de Autoavaliação da Sessão n.º                                                           Data: _____/_____/_____ 

Tema do módulo:  __________________________________      ( indicado no início de cada 

sessão) 

1. O que aprendeste nesta sessão? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2.   Para que serve o que aprendeste hoje? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3.  Quais as dificuldades que sentiste ao realizar a tarefa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4.  O que foi mais fácil de resolver? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5.  Realizaste a tarefa sozinho? 

Sim Não 

 

6.  Tiveste que recorrer aos professores para resolveres a tarefa? 

Sim Não 

 

7.  Que dúvidas ficaram por esclarecer? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

Obrigada pela colaboração!  

 

                 Aluno: _________________________________________________________N.º_____ 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 – Pedido de autorização à Direção do Agrupamento de Escolas para 

implementação do estudo  

Exma. Sra. Diretora do Agrupamento de Escolas  

 

 Maria Júlia da Cruz Ribeiro, na qualidade de professora do 2.º ciclo de escolaridade do 

Quadro deste Agrupamento, vem, por este meio, solicitar autorização para aplicação de um 

programa de intervenção pedagógica objetivando o desenvolvimento de estratégias do pensar  em 

alunos com baixo rendimento escolar, na sequência do projeto de investigação que pretende 

realizar para a elaboração da dissertação de Mestrado em Supervisão e Orientação da Prática 

Profissional designado FORMAS E CONTEXTOS DE ENSINAR E APRENDER A PENSAR NUMA TURMA DE 

PERCURSO CURRICULAR ALTERNATIVO: PRÁTICAS COLABORATIVAS SUPERVISIONADAS, orientada pela 

Professora Doutora Maria Helena Salema, do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.  

Neste sentido, e porque no presente ano lhe foi distribuído serviço letivo na turma de 

Percurso Curricular Alternativo, do quinto ano de escolaridade, considerou ser este grupo de 

alunos a sua amostra de conveniência e que seria de todo pertinente realizar a sua investigação na 

Área Curricular Não Disciplinar de Estudo Acompanhado.  

A Literatura e os dados da Investigação nas áreas da Psicologia Educacional e das Ciências 

da Educação justificam a importância do desenvolvimento da metacognição na aprendizagem dos 

discentes, mediante a implementação de certos procedimentos de ensino explícito que a podem 

favorecer, nomeadamente a nível da aprendizagem do pensar.  

Esta investigação tem por objetivos:  

vi) Conhecer as razões do fraco investimento pessoal dos alunos de uma turma de 

percurso curricular alternativo face à sua própria aprendizagem;  

vii) Conceber e implementar uma intervenção pedagógica baseada no ensino e na 

aprendizagem do pensar; 

viii) Compreender os processos de desenvolvimento de estratégias de aprendizagem do 

pensar numa turma de currículo alternativo; 

ix) Averiguar se as práticas colaborativas-reflexivas dos professores incrementam a 

eficácia dos objetivos estabelecidos num percurso curricular alternativo e o seu 

próprio desenvolvimento profissional;  

x) Refletir sobre os efeitos da intervenção nos participantes, alunos e professores 

colaboradores.  

A temática deste estudo empírico é importante para determinar quais os efeitos de 

estratégias do pensar no conhecimento e controlo que o aluno tem sobre os seus processos 
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cognitivos, metacognitivos e afetivos, durante a realização das tarefas. Optaremos pelo paradigma 

da Investigação-Ação colaborativa e dialógica com os docentes do conselho de turma. 

Do plano de intervenção da investigadora destaca-se: 

a) A entrevista aos alunos, em grupo focado, para conhecer as causas do baixo rendimento 

escolar e as suas conceções sobre o aprender (pré-teste); 

b) A análise documental de processos individuais dos alunos para recolher informação sobre 

o perfil socioeducativo dos alunos que constituem a amostra; 

c) A implementação de um programa de intervenção pedagógica, concebido 

colaborativamente com três professores do conselho de turma, para analisar e intervir 

sobre os processos de construção individual de estratégias de aprendizagem do pensar, 

nomeadamente estratégias metacognitivas; 

d) A observação participante, registada na modalidade de notas de campo, que permitirá a 

triangulação dos dados da investigação; 

e) A entrevista aos alunos, em grupo focado, para averiguar da eficácia da intervenção (pós-

teste). 

Caberá à investigadora a elaboração e aplicação do programa de ação pedagógica sobre o 

aprender a pensar, enquanto competência essencial para a aprendizagem ao longo da vida, sendo 

que assistirá às oito sessões que medeiam a intervenção. 

As respostas e os dados recolhidos serão tratados com o maior sigilo. O registo do nome dos 

intervenientes é necessário somente para orientação da professora investigadora na recolha e 

tratamento dos dados. O anonimato será criado em todas as circunstâncias de futura divulgação 

dos dados.  

 

 

                                                          , 28 de setembro de 2011 

 

 

A professora, 

 

 

 

(Maria Júlia da Cruz Ribeiro) 

 

 

 

 

Nota: Aprovação da aplicação do estudo em sede de Conselho Pedagógico a 26/10/2011 
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ANEXO 2 – Solicitação de autorização aos encarregados de educação para participação dos 

educandos no estudo 

 

Declaração 

 

Eu, ________________________________, encarregado(a) de educação do aluno 

____________________________________, declaro que autorizo o meu educando, aluno da 

turma do 5.º ano, turma C (Percurso Curricular Alternativo), a ser entrevistado pela professora 

Maria Júlia Ribeiro, no âmbito da dissertação de Mestrado em Educação, na especialidade 

Supervisão e Orientação da Prática Profissional, da Universidade de Lisboa - Instituto de 

Educação. 

Tendo sido informado(a) que a investigação incide sobre o desenvolvimento da aprendizagem do 

pensar, e se intitula Formas e contextos de ensinar e aprender a pensar numa turma de Percurso 

Curricular Alternativo: práticas colaborativas supervisionadas, tomo dela conhecimento e 

autorizo que o meu educando participe, enquanto aluno da turma em estudo, no programa de 

intervenção pedagógica, aprovado dia 26/10/2011, em sede de Conselho Pedagógico. 

NOTA: As respostas e os dados recolhidos serão tratados com o maior sigilo. O registo do nome 

dos intervenientes é necessário somente para orientação da investigadora na recolha e tratamento 

de conteúdos. O anonimato será criado em todas as circunstâncias de futura divulgação dos 

dados.  

Data:  _______ / _______ / _______ 

Assinatura: _______________________________________ 
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ANEXO 3 – Matriz Curricular de Turma de Percurso Curricular Alternativo para o Biénio 

2012.2013 

 

 

 

TIPO DE FORMAÇÃO 
DISCIPLINAS/ÁREAS 

DISCIPLINARES 

CARGA HORÁRIA 

 

 

ESCOLA

R 

 

 

 

 

Áreas 

Curriculares 

Disciplinares 

 

 5.º ano 6.º ano 

 

Língua Portuguesa 

Inglês 

Homem Ambiente Natural e 

Sociedade 

Matemática 

Ciências da Natureza 

Expressão Musical 

Educação Física 

 

90’+ 90´ 

90’+ 45’ 

 

90` 

90’+ 90’ 

90’+45’ 

45` 

45´ 

 

90’`+ 90´ 

90’+ 45’ 

 

90` 

90`+ 90` 

90’+ 45’ 

45` 

45` 

Áreas 

Curriculares 

Não 

Disciplinares 

Estudo Acompanhado 

Formação Cívica/ Tutoria 

90` 

45` 

90’ 

45` 

ARTÍSTICA 

VOCACIONAL 

Projetos Interdisciplinares 

Artes 

Atividades Rítmicas/ 

Expressivas 

90’ 

90`+ 90` 

90` 

90’ 

90`+ 90` 

90` 
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ANEXO 4 – Transcrição da Entrevista a três alunos, em Grupo Focado Pré Intervenção 

Pedagógica 

 

Realizada em 15.12.2011 

Sala de Reuniões 

Duração: 60`e 30s 

Bom dia a todos, sou a professora Júlia Ribeiro, estou aqui para fazer-vos uma entrevista pois são 

alunos da turma de PCA do 5.º ano desta escola, e porque gostaria de saber a vossa opinião sobre 

alguns temas do programa que vamos desenvolver em sala de aula. Em primeiro lugar gostaria 

que se apresentassem. 

Eu sou o João Rolo. 

Eu sou o Rafael Tomás. 

Eu sou o Frederico Marmeleiro. 

Idade- Tendo em conta que têm idades diferenciadas, o João tem doze, o Frederico tem 13 e o 

Rafael tem 10.  

Quantas vezes já repetiram de ano no vosso percurso escolar? 

J- Duas: no 1.º e 5.º ano. 

F- Três: no 2.º, 3.º, 5.º ano 

R- Nunca. 

Alguma dúvida? Podemos continuar, então? 

Todos: sim. 

Gostam de andar na escola. Porquê? Se não, porquê? 

J- Gosto de andar na escola, tenho grandes amigos, gosto de todos, dos professores, das 

disciplinas que tenho. 

F- Gosto de andar na escola, porque me está a ensinar coisas para o futuro, como muitos 

professores e para ser alguém e mesmo se não for, fico sempre com estudos e é sempre melhor. 

R- Gosto muito da escola pelos colegas, tenho muitos amigos e por causa dos setores e da matéria 

que eles dão, que é de uma maneira diferente que serve para o futuro. 

P-Gostaria que falassem mais alto, porque a sala é grande e faz eco. Podemos avançar?  

Todos: sim. 

P- O Frederico já respondeu à próxima pergunta. Sentem que a escola é importante para o vosso 

futuro? João, foste o único que não falou acerca do futuro. Sentes que a escola vai ser importante 

para o teu futuro? 

J- Vai, quando tiver vinte anos, quando tiver mulher e filhos, no futuro posso ajudar os filhos nas 

matérias e também ………. 
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P- E a nível profissional, para ti, não tanto para a tua mulher e filhos… 

J- Vai. 

P- Em que sentido? Como é que a escola te pode garantir melhor futuro? 

J- Estudos. 

P- Muito bem. Se calhar, um percurso profissional diferente. É isso que queres dizer? 

J-Sim. 

P- Podemos avançar para outro módulo de perguntas? 

Todos- sim 

Dado que frequentam pela primeira vez uma turma de percurso curricular alternativo, 

gostaria de saber a vossa opinião acerca do facto de se sentirem bem, ou não, nesta turma. 

Todos- Sim. 

P- Porque é que esta turma é diferente de outra? Em que é que é diferente? 

R- A turma é mais pequena e nós damos as matérias de outro tipo, um bocadinho mais calma, não 

sei como dizer… 

P- Mais ao ritmo dos alunos. É isso que queres dizer? 

R- sim, sim. 

P- De uma forma mais simplificada? 

R- Sim, sim. 

F- Acho que de estar numa turma especial, que é mais pequena, os professores veem que 

dificuldade é que temos e vão mais devagar nessas dificuldades e como sou mais ou menos a 

matemática vou mais rápido e a português vou mais lento, são…. E há mais concentração. 

P- E tu, João, que diferenças notas tu nesta turma quanto a outras que já tiveste? 

J- Primeiro, a turma é mais pequena do que outras, segundo, as notas são melhores. Estou a tirar 

muito bons e bons e médios e nenhuma negativa e noutras turmas eram só negativas. 

P- Posso perguntar-te a que atribuis isso? És o mesmo aluno, porque é que tens tão bons 

resultados agora e não tinhas em outras turmas? Depende só de ti ou de outras pessoas essas 

notas? 

J- Depende de mim, mas eu não sei como estou a tirar estas notas! Estou emocionado com estas 

notas! 

P- Estás emocionado! Muito Bem, sim senhora. 

J- Nunca tive muito bons no 5.º ano, só reduzidos pequenos e grandes… Nunca tirei um médio. 

P- Vamos ver mais à frente porque isso acontece, se é por fatores internos ou pela ajuda de outras 

pessoas ou formas de dar as matérias. 

Vamos poder passar a outro módulo, certo? 

Todos- sim. 

P- O que é para vós aprender? 
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F- Aprender é tomar conhecimento de uma coisa que nós não sabemos, por exemplo, aprender a 

fazer determinada coisa um bocadinho difícil, isso é aprender, não é só estudar, é em tudo o que 

aplicamos na vida, até a fazer a cama. 

R- Aprender é aprender uma coisa, como aprender a falar. 

R- Sim, e a matéria… Nós temos de aprender a matéria, não é só andar a estudar a matéria… 

P- Quando pensas em aprender, pensas logo em quê? 

R- Aprender matérias. 

P- Aprender matérias, e mais? 

R- Falar muitas coisas, aprendera … 

J- Aprender pode ser a falar, escrever, estudar, ler, estudar matérias. 

P- Como podem aprender? Como fazem para aprender? 

R- Esforçando-nos, estando atentos, ouvir o que as pessoas têm para dizer. 

P- Pessoas, muito bem. 

F- Aprender pode ser: ter dificuldades numas coisas (matérias) e errar muitas vezes e ensinarem-

nos e ensinar outros. 

P-Com quem podem aprender? 

J-Com pessoas. 

P- E para além de pessoas? 

J- Jornais, revistas, cadernos, com os professores nas aulas. Para sabermos temos que estar bem 

comportadas, atentos ao que as pessoas fazem e sermos estudiosos.  

P- Para que serve o que aprendem? 

R- Serve para o nosso futuro, para ajudarmos os filhos e quanto ao nosso emprego… nós temos 

que tirar um curso… 

F- Poder servir para muitas coisas, tirar um curso, para aprender, para fazer alguma coisa que 

pode ser a nossa profissão, aprender a ajudar os nossos filhos e aprendermos com os nossos filhos 

a fazer os trabalhos deles. Aprender é tudo um pouco, é o que fazemos todos os dias, aprender. 

J- Servir de lição… 

P- Tenho aqui um texto de língua portuguesa. Como é que faziam para estudar este texto? 

R- Lendo. 

F- Copiando. 

P- O que é copiar para ti? 

F- Copiar é ler uma palavra, fixar e depois escrever. 

P- Transcrever? 

F- sim. 

P- E que mais? 

J- Estudando. 
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R- Copiando. 

F- Lia outra vez, copiava e depois reparava se não tinha escapado nada, porque há sempre coisas 

que falham. 

J- Revia o texto. 

E se vos dissesse que teriam que estudar este texto de CN “plantas com flor” como fariam 

para estudar este tema? 

R- Primeiro deveríamos ler tudo e depois ver outra vez e quando tivéssemos a matéria na cabeça, 

fazíamos a cópia e é tudo. 

F- Primeiro lia, via onde tinha dificuldade, lia outra vez onde tinha a dificuldade e fazia uma 

cópia ou duas. 

P- Como sabes onde tens mais dificuldades?  

F- Uma palavra difícil… 

P- Por exemplo, olhando para este texto, vias logo que uma palavra era difícil para ti? 

F- Florista, podia ser muito complicado fixar na minha memória… 

P- Como farias para estudar essa palavra? Para saberes o que significa? 

F- Fixava… Depois lia outra vez, depois, às tantas, já sabia o que florista tinha a ver com o 

sentido do texto e não me ia esquecer dessa palavra, ia fixá-la. 

P- Tinha a ver com o sentido do texto. Muito bem… 

P- E tu, João? 

J- Lia, escrevia no caderno perguntas… 

P-Tu é que colocavas perguntas a ti próprio? 

J- Sim e se não entendesse uma palavra ia ver ao dicionário… Alguns manuais têm no fundo as 

palavras. 

P- Um glossário… É isso que queres dizer? 

J-Sim, é isso. 

P- A última pergunta deste bloco é a seguinte:  

No Estudo Acompanhado aprendem as matérias das disciplinas todas ou não? 

R- No EA… 

P- Que tipo de atividades fazem este ano? 

F- Se temos teste de inglês, por exemplo, estudamos inglês, tiramos dúvidas com os professores 

ou perguntamos a um colega do lado ou pedimos para nos fazer perguntas. Quando não temos 

teste marcado, estudamos uma disciplina que temos mais dificuldades e assim por diante… 

Estamos sempre a estudar, mesmo que não haja testes, estamos sempre a estudar… 

P- Qualquer disciplina? 

F- Sim. 
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P- Vocês escolhem a disciplina que vão estudar? Alguém vos ajuda neste estudo? Fazem sozinhos 

o estudo, é isso? 

F-Não. 

R- Não. 

P- Então se os professores estiverem com os 16 alunos, cada um a estudar disciplinas diferentes, 

como vos ajudam? 

R- Íamos um para o lado do outro colega. 

P- Estudar a pares? 

R- Sim, fazemos perguntas, as dificuldades… 

F- Os professores ajudam. 

P- Muito bem, Posso passar a outro bloco? 

Todos- Sim. 

P- Têm vontade de aprender? Ou falta-vos algum estímulo, ainda? 

R- Falta um bocadinho de estímulo, como a professora está a dizer… 

P- Motivação? 

R- Motivação… Mas há matérias que dá vontade de aprender e estudar. 

F- Tenho vontade de aprender. Dantes, quando era pequeno, pensava que aprender não dava nada, 

mas agora cresci e sei que aprender dá-nos muitas coisas para o futuro e evoluir cada vez mais e 

até para ensinar os outros. Às vezes estou em casa com a família e até ensino coisas aos meus 

avós, que não sabem certas coisas. 

J- Tenho (vontade de aprender) 

P- Têm ajuda de alguém para aprender as matérias? De quem? 

R- Dos pais. 

F- Da mãe, prima, avós. 

J- Do encarregado de educação. 

P- Ninguém anda num Centro de Explicações? 

Todos- Não. 

P-Vamos, então avançar. 

P- Sentem-se mais seguros quando têm alguém a ajudar nas tarefas, dentro ou fora da sala 

de aula? 

R- Sim, se for mais velho, sim, de alguém mais novo é mais complicado… Sabe menos… 

P- Se for um colega teu? 

R- Sim. 

P- Ficas mais inseguro? 

R- Não, eu não estou a dizer isso… É que se nós ficarmos a estudar com uma pessoa e se 

tivermos dúvidas, um colega mais novo não nos pode ajudar se não souber a matéria. 
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R- Com os mais velhos sim. 

P- Se estudares com uma pessoa que sabe menos do que tu, não poderás ter tanta ajuda. É isso 

que queres dizer? 

R-Sim. 

P- Em que medida/situação te sentes mais seguro, João? 

J- Sinto-me mais seguro com ajuda, porque quero frequentar a faculdade e se tiver alguém ao pé 

de mim, eles ajudam. 

P- Sentes-te mais seguro porque te ajudarão mais diretamente. É isso? 

J- É. 

F- Eu sinto-me mais seguro porque mesmo com um colega, que até pode ser mais novo, se souber 

mais coisas. Eu sinto-me mais seguro com os mais velhos, porque são sempre mais sábios. 

P- Perante uma dificuldade,,, Ou seja, têm que fazer uma aprendizagem ou estão a realizar 

uma tarefa escolar, perante uma dificuldade que têm… não entendem… não têm as coisas 

convosco, desistem ou procuram ajuda? 

J- Procuro ajuda. 

P- Com que fim? Porque procuras ajuda? Podias desistir… Porque tens interesse em procurar 

ajuda? 

J- Tenho interesse, não ia dizer “ Agora tenho que estudar, mas não vou estudar!” Procuro ajuda 

para entender. 

P- Porque gostas de concretizar as tarefas? É isso? 

J-Sim. 

F- Eu procuro ajuda… Por exemplo no inglês, eu tenho dificuldades em inglês e em português, 

não percebo muito bem, se eu desistisse sempre, não tinha as notas que tenho hoje em dia… 

posso estar numa turma especial, mas se não me aplicasse tinha as mesmas notas que tinha no ano 

passado... É sempre a aplicar-nos que nós precisamos fazer… 

R- Para mim é diferente… Depende… Se fosse uma matéria que percebesse, mas até for difícil, 

até procurava ajuda, mas se for uma matéria “muito grossa” e eu não consiga mesmo… mesmo  

que peça ajuda, não conseguir aguentar, desisto. 

P- Ou seja… 

R- Porque a pressão é tanta… 

P-O grau de dificuldade da matéria, a que chamas “grossa”, a pressão das matérias é tanta que tu 

desistes. É isso? 

R- Era isso que estava a tentar dizer. Se fosse a matéria tão forte, tão forte, tão forte que mesmo 

com ajuda não conseguisse, eu tinha de desistir logo. 
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P- Perante a dificuldade da matéria desistes logo, ou ainda vais procurar ajuda? Estás a dizer-me 

que mesmo procurando ajuda, às vezes é difícil. Mas sozinho, tens que enfrentar aquela matéria, 

desistes? 

R- Eu procuro ajuda. 

P- Porque achas que com ajuda… 

R- Às vezes, com ajuda, conseguimos ir mais longe. 

P- Muito bem. Posso avançar? 

Todos-Sim. 

P - Que disciplina é que consideram mais difícil e porquê? 

R- Para mim, a disciplina mais difícil é português, nunca tive muita prática em português e… 

P- Achas que sabes estudar português? 

R- Não sei muito bem estudar português… 

F- Para mim, a disciplina mais difícil também é o português e inglês, porque tenho muitas 

dificuldades e não consigo estudar em inglês eu aplico a dificuldade como em português. Se eu 

tenho dificuldade no português, mal entendo o português quanto mais o inglês dos outros… 

J- Tenho duas. Vou começar por português. Eu tenho dificuldades em português, mas quando 

chego a casa tenho tanta vontade de estudar, estudo, mas depois chego à escola… É quase a 

minha disciplina preferida… 

P- Mas mesmo assim, sentes que é a mais difícil para ti? 

J- Sim. 

P-Porquê? 

J- Porque tenho dificuldades… 

P- Que dificuldades são essas?  

J- Os graus dos adjetivos… 

P- Gramática? É isso? 

J- Sim. 

P- A disciplina mais fácil e porquê? 

J- A mais fácil é inglês e homem e ambiente natural e sociedade. 

P- Porquê? 

J- Tiro boas notas, tenho comportamento bom. 

F- Para mim é matemática, porque é mais números e não tenho de ler muito… e puxo pela  

cabeça, mais, é uma disciplina que me dá mais gosto e é mais fácil. Matemática é mais fácil! 

P- Porque não precisas de ler muito. É isso? 

F- É, e porque gosto de matemática e sou aplicado. 

R- A matéria mais fácil é a de inglês, porque é uma língua estrangeira e é mais fácil de  

aprender. 
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P- A nível da estrutura? Da escrita? 

R- Da escrita, da estrutura, sim… As minhas notas não são assim grande coisa, mas… 

P- Mas consideras mais fácil aprender inglês. 

R- Sim. 

P- Quando obtêm negativa, atribuem-na a vocês? A fatores externos? Quando têm negativa, 

atribuem essa negativa, esse fracasso no momento, … O que aconteceu para que tivessem 

negativa? 

R- Ou não estudámos ou não nos esforçamos o suficiente. 

P- As causas do insucesso, atribuem-nas só a vocês? 

R- Sim, porque a culpa é nossa, se nós não estudarmos nem nos esforçarmos, mesmo que 

saibamos a matéria de cor e salteado, se nós ficarmos todos confiantes “Ai eu sei isto” e não nos 

esforçarmos, não vamos a lado nenhum, recebemos uma negativa. E se for um bom, não vamos 

ficar satisfeitos, porque nós não nos esforçámos. 

P- Muito bem, então independentemente da nota, quando há um resultado negativo, atribuis a 

culpa a ti? 

R- Sim. 

F- Eu é mais pela letra, porque faço uma letra um bocado própria, e depois os professores não 

percebem. Para mim é óbvio, eu sei o que está ali, mas para os professores que não percebem a 

letra e não se esforçam para perceber a letra… Eu tenho boas más notas, …….Porque é erro meu, 

tenho de aplicar logo a mim, não posso dizer que as culpas são sempre dos outros. 

P- E quando podem ser dos outros? Tu disseste que não têm de ser sempre dos outros, quer dizer 

que, às vezes, podem ter causas externas a ti. Que tipo de causas? 

F- As professoras… Eu posso fazer a letra um bocado esquisita, mas as professores podem 

sempre fazer um esforço para perceber o que está lá dito. 

P- Os professores têm que fazer um esforço para entenderem o que tu escreveste. É isso? 

F- Nem que seja um bocadinho… 

J- A culpa é minha, porque às vezes não tenho muito tempo e às vezes não estudo. 

P- O que é ser um bom aluno? 

R- É portarmo-nos bem nas aulas, ouvir o que os professores dizem, respeitar muitas coisas, mas 

o que me custa perceber ser um bom aluno é na forma de dizer ou de fazer? É que há 280 pessoas 

que sabem bem dizer mas não sabem fazê-lo, é essa a minha dificuldade. Eu vejo pessoas a saber 

dizê-lo mas depois não o fazem. 

P- Muito bem, ou seja, dizem mas não… 

R- Sabem dizer, mas depois não se esforçam por fazer. 
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F- É calar-nos nas aulas, participar na sua vez, mas às vezes não é só participar bem, é pôr 

questões que se vai lá, porque se não pusermos questões, podemos ser ótimos, bem comportados, 

temos notas de satisfaz, mas se nós ainda tivermos aquela dúvida e não a esclarecermos com 

ninguém, não é ser bom aluno. Bom aluno é participar e não dizer as dificuldades, guardá-las para 

si, não é nada. 

J- Ser bom aluno é ser bem comportado. Vou dar um exemplo: eu, no ano passado, tirava más 

notas e agora tiro bom, no ano passado tinha bom comportamento e agora tenho um 

comportamento nem bom nem mau… 

P-Atribuis ao comportamento. É isso? 

J- Sim. 

P- É difícil ser um bom aluno? 

R-Depende, se nos esforçarmos por tirar boas notas para sermos bons alunos, sim acho que 

conseguimos, mas se não nos esforçarmos e não fizermos nada, não iremos ser bons alunos, é 

claro. 

F- Para mim não parece ser muito difícil. Para mim convém que sejamos nós a lutarmos para 

sermos bons alunos. Às vezes há um obstáculo no caminho, porque às vezes até pode haver um 

colega que goste mesmo de chatear e sabe que nós estamos a tentar ser bons alunos, mas somo 

tagarelas, chamam por nós e desafiam-nos, mas ser bom aluno é também lutar contra isso, quando 

os outros nos estão a desafiar e eu penso “Estás a desafiar-me e eu não te vou dizer nada” .  É 

lutar pelos nossos objetivos. 

J- Para mim, ser bom aluno é esforçar-nos, lutar por aquilo que nós queremos. Para mim, acho 

que sou um bom aluno. 

P- Muito bem. Finalmente, duas perguntas mais. 

Gostariam de acrescentar alguma coisa? Querem saber alguma coisa? 

Todos- Não. 

P- Se fosses vocês a conduzir esta entrevista, que pergunta fariam ….. sobre a importância 

de se saber estudar?  

F – Eu punha logo (a pergunta) Se sabiam estudar. Se sabiam retirar a informação dos mais 

sábios. 

J- Saber estudar é ter os cadernos organizados… 

P- Não é isso que se pretende, o que se pretende é que elabores uma pergunta, penses numa 

pergunta para os teus colegas sobre a importância de se saber estudar. Que pergunta farias a um 

deles? 

J. Estudar… rever… 

P- Não João, teria de ser uma pergunta 



185 

 

J- Ah, sim. Sabes estudar? 

R- Como é que estudam? 

F- …… 

P- Finalmente chegámos ao fim, o vosso contributo foi imprescindível para o trabalho que vamos 

desenvolver em sala de aula em Estudo Acompanhado. Vou trabalhar com as vossas professoras 

de Estudo Acompanhado, em sessões a iniciarem-se no início do 2.º período. Gostei imenso de 

estar convosco, foram fantásticos, extremamente colaboradores, e estou encantada com este 

pequeno grupo de alunos que entrevistei e agradeço-vos imenso. Tudo vai ser anónimo, os vossos 

nomes vão desaparecer da entrevista e tudo o que for utilizado vai sê-lo anonimamente no estudo 

com a vossa turma. Muito obrigada e agradeço imenso. 

F- Obrigada. 

R- De nada. 

F- Eu gostei imenso desta entrevista. 

P- Gostei muito de estar convosco. 

R- Nós também, professora. 
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ANEXO 5 – Transcrição da Entrevista a três alunos, em Grupo Focado Pós Intervenção 

Pedagógica 

 

Realizada em 16.04.2012 

Sala de Reuniões 

Duração: 90`e 27s 

P- Olá, muito bom dia a todos. Cá estamos novamente para fazer a entrevista pós intervenção 

pedagógica do programa em que estivemos envolvidos, em estudo Acompanhado, e hoje temos 

um aluno novo em virtude de o Frederico estar ausente, doente prolongadamente, e a turma 

selecionou outro colega para vir participar nesta entrevista que é o … 

L- Leonardo.  

P- Leonardo Júnior. E é brasileiro.  

Depois de termos feito o programa, precisávamos de nos reunir, vocês já sabiam que se iam 

reunir novamente comigo, e chegou a hora de fazermos um balanço, uma reflexão sobre como 

decorreu o programa e o que é que para vós foi mais positivo ou mais negativo. 

Podemos começar? Há alguma dúvida? 

Alunos- Não. 

P- Agradeço que falem alto para haver melhor captação de som. 

P- Sempre tendo em conta o programa desenvolvido em Estudo Acompanhado, que teve o 

contributo de vários professores, e como sabem em estudo Acompanhado estiveram vários 

professores, vou passar, então a colocar-vos algumas perguntas, algumas semelhantes às da 

primeira entrevista, para percebermos a evolução, o que mudou desde então. 

Vou, talvez começar pelo aluno novo nestas andanças. Apesar de não teres participado na 

primeira entrevista, conhecias as perguntas, porque foram também colocadas em Estudo 

Acompanhado, porque foram sendo colocadas a toda a turma, e como participaste no programa de 

forma empenhada, gostaria de começar por ti. 

P- O facto de participarem neste programa foi importante para vós? Porquê? 

L- Claro que foi. Senti-me muito mais seguro das minhas capacidades, agora já sei como posso 

melhorar e quero melhorar mais ainda. 

J- Foi, porque aprendi como posso melhorar a minha aprendizagem. E até já estou melhor nas 

notas. Foi muito bom. Lá em casa gostaram… 

R- Foi importante, até porque eu não entendi bem o que estava a fazer, só na 3ª aula é que percebi 

para que servia o que a professora nos estava a ensinar e aí fez tudo sentido, percebi que se 

formos ensinados aprendemos diferentes formas de estudar sozinhos. Se não resultar de uma 

forma, tentamos de outra. Gostei muito. 

P- Quais os aspetos mais positivos? 
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L -Gostei de pensar em voz alta, porque as tarefas falavam em “EU” e não “Faz isto, faz aquilo”, 

nunca tinha feito coisas assim. Gostei quando a professora ia às nossas aulas de Estudo 

Acompanhado, eram aulas muito mais divertidas, porque participávamos mais. A professora 

estava a mostrar como devíamos pensar para responder e nem sempre o outro professor 

acreditava que sabíamos responder. 

J- Gostei de aprender a pensar, e eu achava que sabia pensar. Agora já pergunto porque é que é 

assim, o que eu sei sobre os assuntos, antes até de dar a resposta aos professores. 

R- E acho que foi o facto de termos aprendido a sermos melhores alunos e a tirar melhores notas 

para nos sentirmos orgulhosos de nós próprios. 

P- E os mais negativos? 

L- Nenhum, mas pensando bem acho que podíamos ter mais aulas assim e a professora disse que 

já terminou. E agora, como fazemos?  

J- Não gostei de ser filmado, fico envergonhado. 

R- Algumas tarefas foram difíceis, porque nunca tinha feito nada assim. Mas como fomos 

ajudados, não foi difícil e a professora avisou-nos que as respostas não estavam erradas se as 

justificássemos… 

P- O que é aprender? 

É prestar atenção. É saber como fazer determinada coisa. É também ajudar os outros. É saber ser 

melhor aluno e pessoa. 

J- É descobrir coisas e perceber para que servem, para nos sentirmos mais realizados e até aprendi 

que há muitas formas de aprender, eu só lia e copiava. 

R- É aprender coisas novas e importantes para sermos mais seguros do que sabemos, ou pode ser 

aprender como estudar. Para mim aprender é importante para atingir o meu objetivo que é tirar 

um curso e a carta de condução. 

P- Como procedem agora para aprender as matérias? 

L- Agora primeiro tento perceber e compreender e depois é que sublinho e faço os esquemas, já 

não tenho tanta matéria para estudar.  

J- Leio com cuidado, sublinho, faço um esquema com setas e às vezes tenho que decorar. 

R- Eu tento, apesar de ser um bocadinho distraído, perceber o que sei sobre o assunto, depois 

escrevo num papel o resumo do que li, depois faço perguntas ao texto, parágrafo a parágrafo, 

depois faço resumo. É assim. Os esquemas, os mapas são mais difíceis quando não entendo a 

matéria. As cópias são mais fáceis mas já sei que não servem, porque não resumem. Sublinhar é 

mais correto. 

P- Para que serve o que aprenderam em este programa de aprender a aprender?  

L-Serve para passar o ano porque agora sei estudar melhor e para preparar o futuro. 
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J- Penso que serviu para saber que há muitas formas de estudar e aprender e tento aplicar nas 

disciplinas. Mas algumas matérias são difíceis e os professores têm que nos explicar como os 

exercícios se fazem. Temos que tentar de várias formas e não desistir à primeira tentativa. Eu até 

melhorei as minhas notas em relação ao 1º período. 

R- Penso que me serviu para ter melhores notas e os professores acharam piada às nossas 

perguntas orais quando dávamos a matéria. Agora faço mais perguntas sobre o que estamos a 

estudar ou sobre o que o professor diz. Acho que estou mais atento e interessado.  

P- Consideram que o apoio direto dos professores na realização das tarefas foi um fator 

importante para adquirirem competências de estudo? 

L- Foi. É mais fácil aprender como estudar se os mais velhos nos ensinarem, sobretudo se forem 

os professores. 

J- Sim, sim, claro. Foi a professora que nos ensinou essas estratégias para sabermos estudar, mas 

quando tinha dificuldades os outros professores também explicavam como é que eu deveria 

pensar para resolver o problema. 

R- Sim, porque enquanto a professora explica e nos ensinava, os outros professores vinham junto 

de nós ver se havia dúvidas, apesar de sermos poucos, às vezes portamo-nos mal e assim 

trabalhámos melhor. 

P- Sentem agora mais confiança nas vossas capacidades para aprender? 

L- Sim, sim, sinto-me mais confiante e não desisto tão facilmente. 

J- Acho que sim, mas a professora já nos disse que vamos continuar a trabalhar assim, por isso 

ainda tenho mais tempo para melhorar. 

R- Ninguém é burro, temos é formas diferentes de estudar as matérias. Eu não ligava muito se não 

percebia alguma coisa, passava à frente…  

P- Eram capazes de reconhecer melhor as formas/estratégias mais adequadas para 

aprender as matérias? 

L- Antes eu também tentava decorar tudo e não conseguia. Gosto de perguntar porquê e como é 

que aconteceu o que estou a ler ou o que dizem os professores. 

J- Acho que sim… estudo CN reparando nos negritos e nos esquemas e imagens, Em LP sublinho 

e já não copio tudo, em História faço esquemas com setas e assim não tenho que decorar tantas 

coisas.  

R- Agora acho que aprendi como pensar na melhor maneira de estudar qualquer coisa… às vezes 

tento de uma forma e não resulta e então tento de outra - ler com muita atenção, sublinhar, 

resumir, fazer esquemas. 

P- As instruções de trabalho foram dadas de forma clara?  

L- Sim, a professora até repetia tudo. 

J- Sim, e eu quando não percebia perguntava. 
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R- Sim, mas estranhei que os exercícios estivessem feitos como se fossemos nós a pensar em voz 

alta. 

P- Em que tarefas tiveram mais dificuldades? Porquê?  

L- Tive dificuldades em saber preencher um mapa de ideias, porque não sabia que era como se 

fossem as mensagens principais de um texto. Tive dificuldade em auto avaliar algumas das 

estratégias que apliquei, porque não sabia se estava a fazer bem… 

J- Tive muitas dificuldades em fazer os mapas. Era preciso perceber muito bem o texto. 

R- Tive dificuldade em fazer os mapas conceptuais, porque nunca tinha feito nada daquilo, mas já 

tinha visto nos livros, nos manuais. E até não é muito, muito difícil se percebermos o texto. No 

fundo é um resumo das ideias principais… 

P- Em que tarefas sentiram maior facilidade? Porquê? 

L- Na maioria em que estive mais concentrado, porque percebia melhor o que me era pedido. 

J- Em explicar o meu raciocínio para responder às perguntas. 

R- No preenchimento de grelhas sobre a leitura dos textos, foi bom para resumir as ideias 

principais. Também gostei de pensar sobre o que já sabia sobre o assunto estudado, porque nunca 

tinha pensado que podia aproveitar o que já sabia sobre o assunto.  

P- Das estratégias que utilizaram, qual a que consideram mais adequada à vossa forma de 

aprender? 

L- Gosto de fazer esquemas, é melhor para estudar com menos palavras. E como dou muitos 

erros, o resumo é mais difícil. 

J- A de colocar perguntas ao texto antes de responder de forma precipitada.  

R- Relacionar o assunto com o que já sei sobre ele e fazer notas ao lado do texto. 

P- Em que disciplina consideram ter evoluído mais ao nível das aprendizagens? Porquê 

L- Em … ,porque leio muito bem a pergunta antes de responder. 

J-  Agora já sei estudar as matérias e pergunto-me se sei alguma coisa sobre aquela matéria e 

escrevo logo o que sei ao lado do texto, gosto muito desta estratégia. 

R- Estou melhor em………………… porque já sei como estudar aquela disciplina e quando não 

sei pergunto logo ao professor.  

P- Que importância atribuem ao facto de os professores terem assistido às vossas sessões de 

trabalho em EA? 

L- Achei que estavam interessados no que estávamos a fazer e acho que foram ver se estávamos a 

ir bem… Não acha? 

J- A diretora de turma avisou-nos que iam lá, mas gostei de ver a cara deles quando nós 

estávamos a trabalhar em silêncio e sem fazer barulho, também porque nem tínhamos tempo para 

respirar… Eles nem acreditavam que eramos os mesmos… 
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R- Estranhei quando vi lá outros professores. De início não percebi porque era preciso estarem lá, 

mas depois percebi que estavam lá porque as fichas de trabalho eram sobre a disciplina e eles 

ajudaram-nos a resolver os exercícios  e a pensar sobre o que sabíamos sobre as matérias. 

L-Não.  

J-Também não.  

R- Acho que já disse tudo o que pensava. 

P- Obrigada a todos. 

Todos- De nada. 
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ANEXO 6 – Notas de Campo  

Registos de campo da investigadora  

Contextualização: Conselho de Turma                                                   

Data:  20 de setembro de 2011                                                          Hora: 11h.50m/13h.20m             

Local: Sala de reuniões 

Objetivos da investigadora: 

. Conhecer os elementos do conselho de turma 

. Recolher informações sobre a caraterização 

sócio económica e académicas dos alunos da 

turma 

. Compreender o modo como se efetua a gestão 

do currículo por parte dos docentes do Conselho 

de Turma 

. Compreender as dinâmicas de trabalho 

estabelecidas entre os professores 

Observações: 

A estas reuniões quinzenais assistem: uma 

técnica da CPCJ, uma animadora do Projeto 

Crescer com Escolhas, uma enfermeira (no 

final de cada período), uma psicóloga (sempre 

que devidamente convocada) e a representante 

dos pais e o representante dos alunos (que se 

ausentam aquando do tratamento de assuntos 

sigilosos ou de avaliação).  

O professor de Homem Ambiente Natural e 

Sociedade verbalizou “ Não estou habilitado a 

trabalhar com este tipo de alunos e apontou” e 

apontou: “ Não cumprem regras, não sabem 

nada porque não estudam ou não sabem 

estudar”. 

Os restantes professores demonstraram 

empenhamento e um deles expressou o facto 

de ter solicitado, na sua distribuição de serviço, 

a lecionação desta turma. Três deles detêm 

experiência com turmas de PCA. 

Objetivos da reunião:  

. Prestar informações ao CT 

. Caraterizar o grupo-turma  

. Aferir e articular estratégias de ensino -

aprendizagem 

  

Observações: 

Foi facultada a todos os elementos uma grelha 

de caraterização dos alunos. Este facto ajudou-

nos a ter uma noção mais completa do perfil 

escolar e educativo dos participantes no nosso 

estudo. A maioria revela dificuldades de 

expressão oral e escrita o que compromete a 

adequação aos contextos de aprendizagem de 

cada disciplina. Paralelamente demonstram 

ausência de hábitos e métodos de estudo 

adequados à identificação e superação de 

dificuldades e aos modos particulares de 

aprender. Denota-se uma fraca autonomia na 

realização das tarefas escolares. A maioria 

revela défice de atenção/concentração. A 

diretora de turma informou que nestas turmas 

não é feito o Projeto Curricular de Turma, mas 

Conjunto de notas n.º 1 
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os respetivos programas bianuais elaborados 

por cada um dos professores e aferidos em 

reunião preparatória, de final do ano letivo 

transato, articulam competência (s), a (s) 

atividade (s) e a respetiva calendarização. 

Relativamente às Áreas Curriculares Não 

Disciplinares, Formação Cívica, Estudo 

Acompanhado serão apresentadas  as  

respetivas  planificações  das atividades a 

desenvolver, na próxima reunião de conselho 

de turma, após Assembleia de Turma e 

articulação com a professora investigadora. 

Face ao diagnóstico efetuado nas diversas 

áreas do currículo, cada professor selecionou 

as competências a desenvolver nas suas aulas, 

de acordo com o programa elaborado e o 

resultado da avaliação diagnóstica. A 

transversalidade da língua portuguesa assumiu 

particular relevância, pelo que a professora de 

Português assumirá a adoção de estratégias de 

superação das dificuldades. O conselho de 

turma decidiu implementar a “folha de 

ocorrências” que se encontra no livro de ponto 

e utilizar a caderneta do aluno para comunicar 

ao encarregado de educação as situações mais 

prementes. A diretora de turma informou que 

iria desencadear esforços no sentido de 

envolver os pais e encarregados de educação 

nos processos de ensino e aprendizagem dos 

educandos.  

 

Registos de campo da investigadora  

Contextualização: Conselho de Turma  

Data: 4 de outubro de 2011                                            Hora: 11h.50m/13h.20m             Local: Sala 

de reuniões 

Objetivos da investigadora: 

• Compreender o modo como se efetua a 

gestão do currículo ao nível disciplinar a 

não disciplinar  

• Compreender as dinâmicas de trabalho 

estabelecidas entre os professores do CT  

Observações: 

É notória a predominância de uma cultura de 

corresponsabilização na elaboração das 

planificações das áreas curriculares não 

disciplinares, (PDT) «Apenas o trabalho 

conjunto entre todos nós, com tarefas muito 

bem definidas, consegue que os alunos 

aprendam a saber ser alunos empenhados e 

cumpridores de modo a superarem as suas 
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 dificuldades, e se são muitas» (PDT). 

Objetivos da reunião: 

. Prestar informações ao CT 

. Aferir e articular estratégias de ensino -

aprendizagem 

. Apresentar o programa da intervenção 

pedagógica de desenvolvimento de estratégias 

do pensar, em contexto de sala da aula, em 

Estudo Acompanhado (aprovado em Conselho 

Pedagógico de 26.10.2011) 

  

Observações: 

A DT solicitou que cada professor se 

manifestasse sobre os problemas detetados na 

turma até ao momento. A DT informou que já 

convocou os encarregados de educação de 

alguns dos alunos, alertando-os para a 

necessidade de tomarem uma atitude mais 

assertiva de modo a colaborarem com o CT, 

registando-se em ata que “Os docentes 

continuarão a promover um maior contacto 

com os encarregados de educação, via 

caderneta escolar, no sentido de se desenvolver 

uma cooperação mais eficaz  no combate ao 

insucesso escolar e a orientar o trabalho no 

sentido de proporcionar a aquisição de hábitos 

de trabalho/estudo”.  

 A DT já tinha em seu poder os possíveis 

contributos de cada disciplina para articulação 

do tema: Educação Ambiental, solicitados na 

1.ª reunião. Estes contributos foram 

apresentados numa grelha preenchida 

individualmente por cada professor. De modo 

a permitir a realização de atividades, a 

generalidade dos professores mostrou 

disponibilidade para fazer algumas alterações 

na sequência programática  dos  conteúdos.  

Destaca-se  a  professora  de  Inglês  que  se  

revelou  um  pouco  reticente  quanto  à  

necessidade  de  apresentar  uma planificação 

didática anual para esta turma. 

A investigadora apresentou o programa a 

implementar em Estudo Acompanhado, sobre 

estratégias do pensar, nomeadamente as 

metacognitivas na compreensão textual. Os 

textos serão escolhidos com o apoio dos 

professores de LP; CN,HANS. Salientaram-se 

os objetivos e as estratégias gerais de 

intervenção. Destacou a importância do 

trabalho colaborativo em CT em moldes a 

organizar o ensino e a aprendizagem do pensar, 

propondo atividades e tarefas potenciadoras de 

progressos cognitivos, metacognitivos e que 

reforcem a autoestima dos alunos. 
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Registos de campo da investigadora  

Contextualização: Conselho de Turma  

Data: 18 de outubro de 2011                                            Hora: 11h.50m/13h.20m             Local: 

Sala de reuniões 

Objetivos da investigadora: 

. Recolher informações sobre desempenho 

escolar dos alunos da turma 

.Compreender o modo como se efetua a gestão 

do currículo ao nível disciplinar a não disciplinar  

. Compreender as dinâmicas de trabalho 

estabelecidas entre os professores do CT  

 

Observações: 

Foi notória a colaboração entre os professores 

para, em conjunto, incentivarem os alunos a 

construírem um portefólio reflexivo. O 

professor de PA salientou “ Se todos nós 

incutirmos nos alunos que o portefólio é 

importante para refletirem sobre o que têm 

vindo a aprender, era muito significativo para 

percebem que estamos a trabalhar em conjunto 

para eles. Eu tenho este material e agora, quem 

continua este projeto?”. A professora de 

Matemática decidiu dar um rumo ao trabalho 

iniciado e referiu” Vou com eles para a rua 

medir os perímetros dos objetos que 

desenharam, pode ser que tenha sucesso”. 

Objetivos da reunião: 

. Prestar informações ao CT 

. Aferir e articular estratégias de ensino -

aprendizagem  

Observações: 

Nada a salientar. 

 

Registos de campo da investigadora  

Contextualização: Conselho de Turma do 5.º C                                                  

Data:  8 de Novembro de 2011                                           Hora: 11h.50m/13h.20m             Local: 

Sala de reuniões 

Objetivos da investigadora: 

. Apresentar o programa de intervenção 

pedagógica delineado após o conhecimento 

efetivo do público-alvo. 

. Estender convites para integração de outros 

professores no programa. 

. Propor dinâmicas de trabalho entre os 

professores do CT  

Observações: 

O professor de HANS continuou reticente 

quanto aos efeitos positivos deste programa no 

desempenho dos alunos. Considera “ Este tipo 

de metodologia não se compadece com o 

cumprimento dos programas. Perde-se imenso 

tempo e não posso estar sempre a perguntar 

aos alunos, como é que pensou para chegar à 

resposta…”. 

A DT solicitou à representante dos 

encarregados de educação que divulgasse o 

Conjunto de notas n.º 3 

Conjunto de notas n.º 4 



195 

 

programa junto dos outros pais. 

Objetivos da reunião: 

. Prestar informações ao CT 

. Aferir e articular estratégias de ensino -

aprendizagem 

  

Observações: 

O comportamento global dos alunos da turma 

foi “considerado pouco satisfatório, a turma 

continua a revelar dificuldades no “saber estar” 

na sala de aula, salientando-se a falta de 

atenção e concentração  nas  tarefas  propostas  

e  participação desorganizada  nas  tarefas  da  

aula,  com  frequente  esquecimento  das  

regras  de  trabalho  de  pares/grupo  definidas  

nas várias áreas curriculares”. 

 

Registos de campo da investigadora  

Contextualização: Conselho de Turma  

Data: 22 de Novembro de 2011                                         Hora: 11h.50m/13h.20m             Local: 

Sala de reuniões 

Objetivos da investigadora: 

. Recolher informações sobre desempenho 

escolar dos alunos da turma 

. Compreender o modo como se efetua a gestão 

do currículo ao nível disciplinar a não disciplinar  

. Compreender as dinâmicas de trabalho 

estabelecidas entre os professores do CT  

 

Observações: 

Os professores apontam a dificuldades na 

gestão do tempo para articularem o currículo.  

Os alunos nem sempre fazem uma leitura 

funcional que lhes permita retirar a informação 

pretendida, mas já se denota melhoria quanto à 

técnica do sublinhado. 

“ Esta intervenção, mais do que levar os alunos 

a conhecer mais, reorienta o processo de 

ensino para os modos de aprender, e o ensino, 

tal como está organizado ainda, não estimula a 

aprendizagem de processos do pensar, e os 

alunos também perceberam a diferença entre o 

que acontece na intervenção e em outras das 

nossas aulas.” (NC5PL). 

Objetivos da reunião: 

. Prestar informações ao CT 

. Aferir e articular estratégias de ensino -

aprendizagem 

  

Observações: 

Mediante convite da Direção do Agrupamento, 

a turma irá integrar o projeto LED ON 

VALUES. O LEDS pretende objetivar uma 

cultura de carácter, valores e cidadania, através 

de um programa local de Educação para 

valores na comunidade escolar; generalizar um 

programa que forma, treina, monitoriza e 

avalia competências pessoais, sociais e cívicas 
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e formar educadores com base num referencial 

de competências da Educação para Valores. 

Aos professores fornece uma nova valência 

pedagógica, que lhes permite diversificar as 

estratégias educativas, criando aulas com a 

adesão dos alunos e uma gestão pedagógica 

diferenciada, mais articulada e potenciadora do 

enriquecimento e valorização curricular. A 

diretora de turma, depois de aferir que tipo de 

atividades ou iniciativas são mais adequadas a 

estes alunos, procederá à articulação com os 

restantes membros do conselho de turma. 

 

Registos de campo da investigadora  

Contextualização: Conselho de Turma  

Data: 6 de dezembro de 2011                                                             Hora: 11h.50m/13h.20m             

Local: Sala de reuniões 

Objetivos da investigadora: 

. Recolher informações sobre desempenho 

escolar dos alunos da turma 

. Compreender o modo como se efetua a gestão 

do currículo ao nível disciplinar a não disciplinar  

. Compreender as dinâmicas de trabalho 

estabelecidas entre os professores do CT  

 Observações: 

 “Às vezes nem estamos a ver como resolver 

uma situação problemática ou como fazer com 

que os alunos se motivem para aprender, e se 

pudermos contar com a ajuda dos colegas 

abrem-se novos caminhos e surgem novos 

pontos de vista para a resolução do problema, 

até porque nunca tinha trabalhado com turmas 

de PCA”(PARE). 

Objetivos da reunião: 

. Prestar informações ao CT 

. Aferir e articular estratégias de ensino -

aprendizagem 

  

Observações: 

O aluno número sete terá encontros tutoriais 

informais com a professora de Língua 

Portuguesa, por ter sido a professora por ele 

escolhida para esse efeito. Não obstante, e por 

falta de horas para tutoria, a professora reunirá 

com o aluno nos momentos em que este 

desejar ou necessitar. Os alunos números dez e 

seis, terão tutoria com a professora de Artes. O 

aluno número quinze iniciou um plano de 

apoio ao estudo no âmbito do projeto Crescer 

com Escolhas, na Ajuda Cristã à Juventude. 

Anteriormente já se havia tentado este apoio, 

mas a encarregada de educação nunca o havia 

consentido, até esta data. 

Conjunto de notas n.º 6 



197 

 

 

Registos de campo da investigadora  

Contextualização: Conselho de Turma de Avaliação do 1.º período                                                            

Data: 15 de dezembro de 2011                                                               Hora: 15h.00m/19h.30m             

Local: Sala 4 

Objetivos da investigadora: 

. Recolher informações sobre o desempenho dos 

alunos 

 

 

 

Observações: 

Só se focaram assuntos diretamente 

relacionados com a avaliação individual dos 

alunos. 

O Conselho de Turma não apontou qualquer 

justificação para a incoerência existente entre a 

autoavaliação dos alunos e os resultados da 

avaliação do 1º período. Os alunos 

autoavaliaram-se sempre melhor nas 

disciplinas. O elevado índice de insucesso à 

disciplina de Matemática (50% de níveis 

inferiores a 3) foi justificado pela docente 

como “reflexo da falta de estudo; falta de 

concentração e pouco empenho na realização 

das tarefas propostas.” Como estratégia de 

remediação, a professora propõe a realização 

de um maior número de exercícios de 

consolidação da matéria dada” O 

aproveitamento global dos alunos da turma foi 

considerado “pouco satisfatório” uma vez que 

oito alunos, de um total de dezasseis, 

apresentam três ou mais níveis inferiores a três.   

Objetivos da reunião: 

. Prestar informações ao CT 

. Propor Avaliação sumativa dos alunos  

Observações: 

Foi lido o relatório do Programa de promoção 

de competências pessoais e sociais 

desenvolvido pelas técnicas do Projeto Crescer 

com Escolhas patrocinado pela entidade Ajuda 

Cristã à Juventude. Nele se destaca que “ o 

grupo é muito imaturo e tem dificuldades em 

gerir conflitos. Apresenta muitas dificuldades 

ao nível da comunicação construtiva e 

reflexiva, e não são raros os momentos de 

conversas paralelas à atividade.” Houve 

necessidade de reajustar estratégias e abordou-

se o tema Espaço Interpessoal, nomeadamente 

o Respeito pelo Outro. Por terem dificuldade 

em articular o pensamento abstrato, este tema 

foi tratado através do recurso a exemplos 

práticos e próximos da realidade do grupo”. 

Contudo, salienta-se a melhoria da atitude dos 
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alunos face às dinâmicas grupais onde se 

abordam assuntos que tendem a obter “reações 

reativas por parte dos alunos, pois chocam com 

as suas práticas e valores.”. 

 A fim de proporcionar um melhoramento 

individual e coletivo do desempenho escolar, 

foram delineadas as seguintes estratégias: 

“orientar os alunos no sentido de adquirirem 

hábitos de trabalho; incentivar e valorizar a 

atuação dos alunos; estimular a participação 

nas atividades letivas e noutras de 

enriquecimento curricular; solicitar o 

acompanhamento e coresponsabilização por 

parte do aluno e do seu encarregado de 

educação”.   

Apesar dos níveis de insucesso, estes alunos 

não podem ser abrangidos pelo Despacho 

Normativo 50/2005, pelo que não foram 

elaborados Planos de Recuperação. Pressupõe-

se que as medidas educativas gizadas nos 

programas das áreas curriculares são já 

diferenciadas tendo em conta o perfil dos 

alunos destas turmas.  

 

 

Registos de campo da investigadora  

Contextualização: Conselho de Turma                                                  

Data: 10 de janeiro de 2012                                              Hora: 11h.50m/13h.20m             Local: 

Sala de reuniões 

Objetivos da investigadora: 

. Recolher informações sobre desempenho 

escolar dos alunos da turma 

. Compreender o modo como se efetua a gestão 

do currículo ao nível disciplinar a não disciplinar  

. Compreender as dinâmicas de trabalho 

estabelecidas entre os professores do CT  

 

 

Observações: 

A turma revelou grande interesse nas sessões 

de intervenção pedagógica e, no geral, cada 

aluno se empenhou ativamente na realização 

das tarefas. Segundo a professora de CN, 

“permitiram  desenvolver  várias  

competências,  entre  as  quais a  compreensão  

e utilização de fontes cientificas e na 

construção do conhecimento em diversos 

contextos do mundo atual, na ótica da 

sustentabilidade ambiental ”. 

A professora de Inglês relutante em analisar 

uma nota atribuída por um outro colega 

referiu” Sinto o maior respeito pelo trabalho 

dos outros, mas a nota de um aluno é uma 
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responsabilidade de todos e todos temos que 

saber como estão os nossos alunos em outras 

disciplinas. Para isso é que estamos reunidos e 

trabalhamos em conjunto”. 

Objetivos da reunião: 

. Prestar informações ao CT 

. Aferir e articular estratégias de ensino -

aprendizagem 

  

Observações: 

A DT endereçou um pedido de avaliação 

psicológica à psicóloga do SPO do 

Agrupamento, para dois alunos, para despiste 

de dislexia. Na elaboração deste pedido 

participaram todos os docentes e técnicos 

presentes. Contudo, e apesar da dislexia 

comprovada que evidencia, não há qualquer 

relatório que indique quaisquer medidas, ou 

orientações estratégicas que orientem os 

professores, decorrente desta etiologia. Apesar 

dos inúmeros pedidos, junto da psicóloga do 

SPO, por parte da diretora de turma, nunca 

houve acompanhamento aos alunos, sendo que 

os respetivos encarregados de educação foram 

avisados, via caderneta, que os mesmos iriam 

ser apoiados na escola. 

 

Registos de campo da investigadora  

Contextualização: Conselho de Turma                                                  

Data: 24 de janeiro de 2012                                              Hora: 11h.50m/13h.20m             Local: 

Sala de reuniões 

Objetivos da investigadora: 

. Recolher informações sobre desempenho 

escolar dos alunos da turma 

. Compreender o modo como se efetua a gestão 

do currículo ao nível disciplinar a não disciplinar  

. Compreender as dinâmicas de trabalho 

estabelecidas entre os professores do CT  

 

Observações: 

Abordou-se as vantagens da construção 

coletiva dos saberes profissionais. 

“Globalmente sinto-me satisfeita por participar 

na intervenção, pois foi enriquecedor tanto 

para alunos como para os professores. Foi 

interessante verificar como os colegas 

valorizaram as estratégias incluídas nas fichas 

de trabalho.” (PLP). 

A professora de inglês referiu que “ Foram-me 

fornecidas informações que desconhecia, 

sobretudo ao nível de algumas metodologias 

de desenvolvimento do pensar nos alunos e 

esta é uma das vantagens do trabalho da 

colaboração”(PI). 
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Objetivos da reunião: 

. Prestar informações ao CT 

. Aferir e articular estratégias de ensino -

aprendizagem  

Observações: 

Nada a assinalar 

 

 

Registos de campo da investigadora  

Contextualização: Conselho de Turma de Avaliação Intercalar                                               

Data: 7 de fevereiro de 2012                                            Hora: 11h.50m/13h.20m             Local: 

Sala de reuniões 

Objetivos da investigadora: 

. Averiguar o efeito das estratégias adotadas no 

sucesso educativo dos alunos 

. Recolher informações sobre desempenho 

escolar dos alunos da turma 

. Compreender o modo como se efetua a gestão 

do currículo ao nível disciplinar a não disciplinar  

. Compreender as dinâmicas de trabalho 

estabelecidas entre os professores do CT  

 

Observações: 

A professora de CN referiu “Eu faço um 

balanço extremamente positivo. Gostei muito, 

porque vi o lado positivo de trabalhar com os 

alunos o aprender a pensar, quase todos 

aprenderam como se deve estudar um texto, o 

que fazer com o que se leu. Mas vi dois alunos 

que não conseguiram ainda adquirir essas 

estratégias de compreensão, tiveram algumas 

dificuldades em dizer que não conseguiam 

sozinhos. Nós é que tínhamos de ir ter com 

eles, eles não pediam ajuda”. 

A professora de LP verbalizou: “Em relação à 

segunda atividade autorregulada, antes, 

durante, após a leitura, os alunos acharam-na 

muito útil, nomeadamente o tirar notas, o uso 

do dicionário  que  eles  não  usam  e  acharam  

que  foi  muito  importante  porque  superaram  

as dificuldades do léxico. Consideraram 

engraçado aprender a partir do que já sabiam e 

ainda mais porque os exercícios estavam 

redigidos na ótica do aluno e não na do 

professor. Era-lhes pedido que explicassem os 

próprios raciocínio e não apenas que 

respondessem acertadamente às questões”. 

Objetivos da reunião: 

. Prestar informações ao CT 

. Propor Avaliação intercalar 

 

  

Observações: 

O CT analisou os efeitos da implementação 

dos das medidas educativas diferenciadas, 

optando por “reforçar as estratégias delineadas 

na reunião de avaliação do primeiro período, 

uma vez que considera ter havido muito pouco 

tempo para a sua implementação” Foram, 

ainda, indicados para tutoria 2 alunos que 
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revelaram um aproveitamento não satisfatório 

a três ou mais disciplinas, pois constatou-se 

que apenas estudam e se aplicam nas vésperas 

das fichas de avaliação, por falta de 

responsabilidade e interesse em superar as suas 

dificuldades. Também se alega que a falta de 

acompanhamento por parte dos encarregados 

de educação, não ajuda a obviar este problema.   

“ Por mais estratégias que os professores 

adotem, a superação das dificuldades 

dependerá essencialmente do empenho e 

interesse que eles demonstrarem e não se 

colaboramos ou não, eles nem sabem se isso 

acontece»” (PM).  

 

Registos de campo da investigadora  

Contextualização: Conselho de Turma                                                   

Data: 28 de fevereiro de 2012                                                            Hora: 11h.50m/13h.20m             

Local: Sala de reuniões 

Objetivos da investigadora: 

. Recolher informações sobre desempenho 

escolar dos alunos da turma 

. Compreender o modo como se efetua a gestão 

do currículo ao nível disciplinar a não disciplinar  

. Compreender as dinâmicas de trabalho 

estabelecidas entre os professores do CT  

 

 

 

 

Observações: 

A professora de Língua Portuguesa destacou, 

no que tange ao balanço das práticas 

colaborativas:  

“ Sinto que valorizei mais uma certa análise 

sociológica do nosso trabalho, não foi a 

primeira vez que trabalhei desta forma. Antes 

compensava a minha insegurança 

compensando-a com muito trabalho diário e 

isso acabou por me dar muito trabalho, mas era 

uma forma de ir segura para as aulas”. 

“O principal deste trabalho de parceria é o 

facto de termos conseguido pensar em 

conjunto, contribuindo para o debate e 

acrescentando sempre um pouco mais ao que o 

colega tinha para dizer…Eu acho que foi muito 

útil, para nós e para os alunos que sabem mais 

do que parecem saber, é preciso é saber como 

chegar a eles e isso porque analisámos as 

causas dos meus problemas e dos outros 

colegas para resolvermos os problemas, sendo 

que me senti inibido por assumir 

constrangimentos.» (PPA). 

O professor de HANS, que entretanto já 

assistira a uma sessão, mostrou interesse em 

trabalhar com a investigadora no sentido de 
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serem aplicadas estratégias do pensar na 

realização de um teste da disciplina. Foi 

agendada reunião para o efeito. O professor 

justificou o seu interesse: “ Vou aceitar o repto 

para ires à minha aula, na minha perspetiva 

seria necessário que os alunos aprendessem 

como estudar para um teste, desenvolvessem 

competências de aprendizagem sobre fontes e 

factos históricos, com recurso a documentos 

autênticos, uma das dificuldades maiores dos 

alunos é interpretação de mapas e gráficos”. 

Objetivos da reunião: 

. Prestar informações ao CT 

. Aferir e articular estratégias de ensino -

aprendizagem 

  

Observações: 

Tornou-se percetível que as estratégias 

definidas para os alunos com dificuldades a 

Matemática não estão a surtir efeito, todavia 

não se discutiram os motivos nem se 

delinearam novas estratégias.  

Os recursos didáticos utilizados na lecionação 

das aulas das diferentes disciplinas são 

construídos individualmente.  

Os professores das várias disciplinas solicitam 

aos alunos a realização de trabalhos de grupo, 

os quais se repercutem na avaliação final dos 

alunos. 

 

Registos de campo da investigadora  

Contextualização: Conselho de Turma                                                

Data: 13 de março de 2012                                                                  Hora: 11h.50m/13h.20m             

Local: Sala de reuniões 

Objetivos da investigadora: 

. Recolher informações sobre desempenho 

escolar dos alunos da turma 

. Compreender o modo como se efetua a gestão 

do currículo ao nível disciplinar a não disciplinar  

. Compreender as dinâmicas de trabalho 

estabelecidas entre os professores do CT  

 

 

 

Observações: 

 “Ontem, ao elaborarmos o teste, quando me 

chamaste a atenção para a forma como poderia 

elaborar as perguntas na ótica do aluno, foi 

importante porque a elaboração dos 

instrumentos de avaliação acarreta 

subjetividade, sei lá…  o  facto  de  os  alunos  

depois  não  responderem  o  que  nós 

queremos…. Acho que a elaboração das 

perguntas é muito importante, nunca tinha 

pensado muito sobre o assunto!”(PHANS). 

O professor de HANS mostrou-se disponível 

para planificar uma ou duas aulas de 90 

minutos, cuja lecionação ocorrerá em regime 

de codocência. A mesma foi agendada para o 
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dia 16.03. 

“A colaboração e a reflexão sistemática sobre 

as questões que trabalho colaborativo, e sobre 

a própria prática pedagógica, pode contribuir 

de forma decisiva para o desenvolvimento 

profissional dos professores e uma nova 

cultura docente, que, em meu ver ainda não 

existem” (PCN). 

“Não reflito sistematicamente sobre as minhas 

práticas, mas aqui tenho vindo a descobrir 

virtudes em trocar opiniões, concertar 

estratégias de ensino e aprendizagem, pois 

verifico ter diminuído o meu isolamento em 

sala de aula”(PM). 

Objetivos da reunião: 

. Prestar informações ao CT 

. Aferir e articular estratégias de ensino -

aprendizagem 

  

Observações: 

Alguns alunos evidenciaram dificuldades no 

“saber estar” na sala de aula, salientando-se a 

falta de atenção/concentração nas tarefas pois 

querem, segundo a diretora de turma, participar 

mais nas aulas e acabam por fazê-lo de forma 

pouco oportuna. 

A maioria dos alunos apresentou progressos e 

tem vindo a conseguir superar as dificuldades  

diagnosticadas, desenvolvendo as 

competências essenciais em todas e/ou na 

maioria das disciplinas.  

 

Registos de campo da investigadora  

Contextualização: Conselho de Turma de avaliação do 2.º período                                                

Data: 27 de março de 2012                                                                    Hora: 15h.30m/17h.00m             

Local: Sala 26 

Objetivos da investigadora: 

1-Averiguar o efeito das estratégias adotadas no 

programa no sucesso educativo dos alunos  

2-Recolher informações sobre desempenho 

escolar dos alunos da turma 

3- Compreender as dinâmicas de trabalho 

estabelecidas entre os professores do CT  

 

Observações: 

A professora de CN concluiu que “ Entendo 

que os alunos, apesar de ainda muito 

devagarinho, já conseguem relacionar os 

diferentes conceitos, porque aprenderam a 

questionar o texto. Sublinham o essencial e já 

os vejo com vontade de fazer a autoavaliação 

do trabalho, de modo a perceberem o que 

fizeram bem, e isto para mim é uma conquista 

deles, mais do que nossa”(PCN). 

 “ Penso que foi proveitoso insistirem na 

elaboração de mapas conceptuais, porque, não 

sendo fáceis de fazer por si só, se os alunos 
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forem dirigidos, permitem a autorregulação. E 

eles referem que foi a atividade mais difícil de 

fazer, até porque nunca os tinham feito. 

Apenas um conhecia os mapas de ideias. O que 

é diferente de mapas de histórias que 

conhecem de LP e I”.(PI). 

As razões apontadas pela docente de 

Matemática para justificar o insucesso dos 

alunos são extrínsecas à mesma “ Gostaria de 

poder mudar de sala, por causa das 

dificuldades de concentração dos alunos; a sala 

tem bancos rotativos e são associadas a 

brincadeira”. 

 “ A importância de em sede de CT se 

desenvolverem experiências educativas, 

assentes numa cultura de colaboração, 

permitiram promover o desenvolvimento de 

competências nos alunos, de forma mais 

consistente, essencialmente porque temos 

reuniões quinzenais, o que não acontece em 

outros conselhos de turma e em departamento 

não há tempo para falar sobre estas questões 

”(PI).  

 

Objetivos da reunião: 

. Prestar informações ao CT 

. Aferir e articular estratégias de ensino -

aprendizagem 

  

Observações: 

As propostas de remediação apresentadas 

visam o desenvolvimento de hábitos de estudo 

nos alunos e a corresponsabilização dos 

respetivos encarregados de educação.  

As estratégias delineadas nos planos 

individuais são comuns para a generalidade 

dos alunos, não sendo apresentadas propostas 

de diferenciação curricular a qualquer 

disciplina. 

É visível uma preocupação em estabelecer 

articulações interdisciplinares promotoras do 

desenvolvimento de competências nos alunos, 

recorrendo a técnicas de pesquisa e tratamento 

de informação em formato eletrónico e, 

posteriormente, a sua divulgação através do 

Jornal do Agrupamento.  

Importa salientar que o conselho de turma 

reconheceu mais-valias no desenvolvimento 

destas atividades interdisciplinares, como por 

exemplo  um  maior  interesse  e  empenho  por 

parte dos alunos. 

Não foram definidas estratégias para melhorar 

o comportamento global dos alunos da turma. 
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ANEXO 7 – Fichas de Trabalho – Evidências dos trabalhos dos alunos  
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Ficha de Trabalho 2 - Exemplar de um aluno 
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Ficha de Trabalho 3 - Exemplar de um aluno 
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Ficha de Trabalho 4 - Exemplar de um aluno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



217 

 

 

 



218 

 

 

 

 

 



219 

 

 

 



220 

 

 



221 

 

 

ANEXO 8 – Evidências dos Registos das Autoavaliações/reflexões dos alunos em 

cada uma das sessões 
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