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Resumo 

 

A escrita pode assumir diversas facetas, todavia, no contexto de ensino-

aprendizagem de uma língua estrangeira, torna-se uma via pela qual o aprendente 

desenvolve a sua competência comunicativa, que é o objetivo principal de quem aprende 

e ensina uma língua estrangeira. Esta alavanca outras competências de caráter geral e 

linguístico. O processo de escrita em si passa por fases que ajudam os 

escreventes/aprendentes a gerar e organizar ideias, transcrevê-las para o registo escrito e 

a rever o texto durante todo o processo de escrita. 

O presente estudo de caso está dividido em dois capítulos: o primeiro apresenta um 

enquadramento teórico focado na escrita e na descrição dos seus processos, 

principalmente em língua estrangeira, bem como se foca na abordagem do texto narrativo 

e nas estratégias de ensino e aprendizagem relacionadas com o desenvolvimento da 

competência de produção escrita de narrativas em língua estrangeira; enquanto o segundo 

diz respeito à descrição da implementação didática realizada no Estágio Pedagógico, 

concebida em articulação com os princípios teóricos apresentados no primeiro capítulo, 

incluindo a análise dos dados recolhidos, assim como a sua interpretação. Este estudo 

desenvolve-se no âmbito do Estágio Pedagógico do Mestrado em Português Língua 

Segunda/Língua Estrangeira, em turmas de nível A2, que decorreu na Faculdade de Letras 

da Universidade do Porto, no ano letivo de 2017/2018. 

Este estudo visa desenvolver a competência de produção escrita de alunos de nível 

elementar através de atividades que pretendem levá-los a: usar o seu input linguístico; 

relatar por escrito ações passadas; desenvolver competência comunicativa; conhecer as 

características dos textos narrativos em português; e desenvolver outras competências 

básicas, como compreensão e expressão orais e compreensão escrita. 

Este estudo de caso recorre à metodologia de investigação-ação e, apesar de não se 

poderem generalizar os resultados obtidos, podemos inferir que o recurso aos três 

processos de escrita permite aos escreventes desenvolverem e melhorarem a sua 

competência de produção escrita a nível textual e linguístico. 
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Abstract 

 

Writing can take on several facets, however, in the teaching-learning context of a 

foreign language, it becomes a way in which the learner develops his / her communicative 

competence, which is the main objective of those who learn and teach a foreign language. 

This way leverages other general and linguistic skills. The writing process itself goes 

through stages that help learners to generate and to organize ideas, to transcribe them to 

the written record, and to review the text throughout the writing process. 

The present study is divided into two chapters: the first presents a theoretical 

framework focused on writing and the description of its processes, mainly in foreign 

languages. It focuses on the narrative text approach as well and in teaching and learning 

strategies related to the development of writing skills competence in the written work of 

producing narratives in a foreign language; on the other hand, the second chapter presents 

the description of the didactic implementation carried out in the Pedagogical Internship, 

designed in articulation with the theoretical principles presented in the first chapter, 

including the analysis of the collected data, as well as its interpretation. This study is 

carried out in the scope of the Pedagogical Internship of the Masters in Portuguese Second 

Language / Foreign Language, in groups of level A2 that took place in the Faculty of Arts 

and Humanities of University of Porto, in the academic year of 2017/2018. 

This study intends to develop the competence of written production in elementary 

level students through activities aiming to get them to: use their linguistic input; report 

past actions in writing; develop communicative competence; know the characteristics of 

the narrative texts in Portuguese; and develop other basic skills such as oral 

comprehension and expression, and finally written comprehension. 

This study uses de investigation-action methodology and, though one can not 

generalize the obtained results, one can state that the use of the three writing processes 

allows the writing learners to develop and improve their competence in writing, both in 

textual and linguistic level. 
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Introdução 

A aprendizagem de uma língua estrangeira (LE) é um processo que engloba o 

domínio de várias competências para o uso e a prática da língua, sendo um deles a escrita. 

A escrita é considerada uma atividade linguística de cariz complexo, uma vez que 

constitui um processo cognitivo que exige ao escrevente ter domínio das outras 

competências linguísticas, pois produzir um texto não é transformar apenas as ideias em 

letras, mas sim saber usar a língua a fim de transmiti-las de um modo coeso e coerente.  

Apesar de ser uma tarefa linguística difícil, a sua prática contribui para a prática e 

o desenvolvimento da própria língua-alvo, possibilitando ainda o estímulo da reflexão 

linguística. Escrever exige igualmente a mobilização de competências de caráter geral, 

tais como saber, saber-fazer e saber-aprender. 

Por outro lado, o próprio ato de escrever possui uma característica que o diferencia 

das restantes competências, já que assenta nos três processos de escrita e nos seus 

subprocessos, sendo esta parte de um processo recursivo. 

A escrita narrativa passa a ser o meio pelo qual os aprendentes de uma LE 

aprendem a ser narradores de ações ou de atividades inerentes à vida quotidiana e/ou de 

factos imaginários. Neste sentido, aprendem a caracterizar as personagens, descrever e 

sequenciar as ações e localizá-las no tempo e no espaço. Estes aspetos podem ser 

capitalizados para as outras atividades de caráter comunicativo. 

O ato de relatar por escrito proporciona aos alunos o uso da língua. Para este efeito, 

a produção escrita centra-se nos três processos da mesma (planificação, textualização e 

revisão), que podem facilitar aos alunos escrever um texto de uma forma organizada e 

compreensível. 

Assim sendo, o presente trabalho incide sobre o desenvolvimento da produção 

escrita mediante a narrativa e é resultado da prática letiva que se realizou no nível A2 do 

Curso Anual de Português para Estrangeiros da FLUP, no ano letivo 2017/2018. O 

trabalho tem como principais objetivos:  

i) desenvolver a competência de produção escrita (CPE) por meio da narrativa e 

refletir sobre como se pode intervir para o desenvolvimento dessa competência; 

ii) levar os escreventes a serem capazes de fazer planificação, textualização e 

revisão              em português; 

iii) aferir da contribuição dos três processos cognitivos de escrita na produção de 

textos narrativos; 
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 iv) levar os aprendentes a desenvolverem e melhorarem a competência 

comunicativa em língua. 

Este trabalho divide-se em dois capítulos. O primeiro capítulo trata do 

enquadramento teórico, no qual se pretende apresentar e descrever teorias que dizem 

respeito à CPE segundo três processos cognitivos na aprendizagem de LE, focando-se a 

escrita na narrativa. Além disso, pretende-se refletir sobre os problemas que os alunos 

enfrentam ao escrever um texto em português e sobre as estratégias de ensino e de 

aprendizagem que podem ser eficazes neste contexto. 

O primeiro subcapítulo tem como função delimitar a definição da CPE e o seu 

papel na competência comunicativa. De seguida, na segunda secção, passa-se a analisar 

os três processos de escrita, tendo como base o modelo de Flower e Hayes (1981), 

mostrando os seus subprocessos e o seu caráter recursivo. Uma vez apresentados os três 

processos cognitivos, dirige-se a atenção para uma reflexão sobre a importância da CPE 

na aprendizagem da LE, nomeadamente no nível A2 do Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas (QECR). Seguidamente, no subcapítulo 4, pretende-se 

descrever as estratégias de ensino e de aprendizagem a que se pode recorrer no processo 

de ensino-aprendizagem da produção textual. No seguimento desse aspeto, aborda-se os 

problemas enfrentados na escrita em LE por parte dos aprendentes. O capítulo 1 encerra 

com a análise da função e da importância do texto narrativo no desenvolvimento da CPE. 

O segundo capítulo, por seu turno, relaciona-se com a implementação do plano de 

intervenção pedagógica-didática, no qual se pretende averiguar em que medida os três 

processos de escrita podem contribuir para o desenvolvimento da CPE, neste caso de um 

texto narrativo, e em que se descrevem as propostas didáticas implementadas para esse 

efeito. 

Nos dois primeiros subcapítulos, são expostos os dados sobre a contextualização 

do Estágio Pedagógico (EP) e são descritas as características do público-alvo do mesmo. 

Nos dois últimos subcapítulos, apresentam-se as atividades realizadas nas regências ao 

longo do EP e analisam-se os dados recolhidos para verificar a contribuição dos três 

processos de escrita na redação de textos narrativos. 

Este relatório tem o carácter de um estudo de caso, que recorre à investigação-

ação, e que pretende promover o desenvolvimento da CPE por meio de narrativas, 

apoiando-se nos três processos cognitivos de escrita. 
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Capítulo 1 – Enquadramento teórico 

1. Competência de produção escrita 

O presente trabalho ocupa-se do desenvolvimento da CPE no âmbito do Português 

Língua Estrangeira (PLE)1. Na aprendizagem de línguas, a CPE surge como uma das 

competências que compõem a proficiência em língua do aprendente. Assim, assume-se 

como uma área essencial que merece prática e reflexão.  

No que concerne à competência escrita como atividade linguística, esta encontra-

se dividida em duas componentes, a saber: compreensão e produção. Esta última é o 

objeto de estudo do presente trabalho.  

De acordo com Santos (1994, p. 39), “a escrita é trabalho e hoje tem que ser 

objecto de aprendizagem”, sendo que a competência em destaque assume um grande 

papel na prática da língua. É sobretudo por meio desta, que os utilizadores podem 

aprender a expressar e desenvolver quase todo o seu saber na língua aprendida, 

englobando o fator social, cognitivo e linguístico, tal como refere Festas (2002), citado 

por Pardal (2009, p. 21), “a escrita pode ser entendida como uma actividade com uma 

dimensão social, cognitiva e linguística”. Do mesmo modo, no Quadro Europeu Comum 

de Referência para as Línguas (QECR) (Conselho da Europa, 2001) destaca-se que a 

produção escrita é uma das atividades linguísticas pela qual o aprendente de uma língua, 

ativa a sua competência comunicativa. 

Para além de ser uma atividade linguística, o próprio ato de escrever é a 

representação dos códigos ou signos linguísticos em letras, tal como referem Arnal & 

Ruiz (1999, p. 45) “escribir es representar un linguaje mediante letras o cualquier otro 

tipo de signos trazados en un soporte”.  

Nesta linha de pensamento, a escrita constitui o ato de expressar ideias. Desta 

forma, conforme Cassany (1999, p. 27) “(…) escribir consiste en aprender a utilizar las 

palabras para que signifiquen lo que uno pretende que signifiquen en cada contexto”. 

Assim, escrever não é apenas usar a palavra, porém usá-la de uma forma adequada 

segundo o contexto. De acordo com Barbosa (2012, p. 42), “aprender a escrever é também 

aprender a usar a língua de forma adequada a uma situação comunicativa específica, 

capacidade que se efetiva com a mobilização de formas linguísticas”. Deste modo, a 

                                                             
1 De acordo com Leiria (1999, p. 5), para os aprendentes em início de aprendizagem a língua seria sempre 

LE. 
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escrita torna-se uma competência essencial na aprendizagem de uma língua, neste caso 

da língua portuguesa, pois convida os aprendentes ao uso da língua em contexto. 

Para além de tudo o que já foi referido, Cassany (1999) afirma que a produção 

escrita é um processo que leva ao estabelecimento de objetivos. Em relação a este aspeto, 

Arnal e Ruiz (1999) menciona quatro objetivos: escrever como estratégia de 

aprendizagem gramatical e lexical, e como alavanca da fala e da escrita; escrever para 

comunicar; escrever para recordar; e escrever para divertir-se. 

Sob outra perspetiva, Cassany (2005, p. 18) distingue a escrita da oralidade: 

“aprender a escribir significa aprender a utilizar el lenguaje de maneras notablemente 

diferentes a las experiencias previas de oralidade que ya posee el aprendiz”.  Para além 

disso, a escrita é um processo consciente, portanto é diferente da oralidade, que 

geralmente se relaciona com a espontaneidade, dado que, conforme Cabral (1994, p. 109), 

“a comunicação escrita, pelo seu caráter diferido e pela intenção comunicativa mais 

voluntária e consciente que lhe é própria, se caracteriza por um vocabulário e uma sintaxe 

diferentes dos do oral espontâneo, que é necessário fazer adquirir”. Por isso ao escrever, 

o escrevente deve refletir sobre o(s) objetivo(s), o(s) destinatário(s), o(s) tema(s), o(s) 

conteúdo(s), o(s) contexto(s), a estrutura e o estilo de modo a criar um texto coeso e 

coerente, pois “escrever não é [...] um ato imediato, escreve-se quando se sabe de antemão 

por que se escreve, para quem se escreve, o que se vai escrever e como se vai escrever” 

(Vilela, 1994, p. 49).  

Por outro lado, a prática da língua não se revela apenas na oralidade; a escrita 

também apresenta uma variedade efetiva em que se usa a língua. Este uso da língua diz 

respeito ao saber-fazer linguístico e a outras competências agregadas na competência 

comunicativa em língua, e que, segundo Nascimento e Pinto (2001, p. 20), “é a 

capacidade de quem fala ou escreve, saber selecionar as formas linguísticas adequadas ou 

apropriadas a cada situação: quando falar, sobre que falar, com quem, onde, de que 

modo”. Essas capacidades, por sua vez, consistem nas competências linguística, 

sociolinguística e pragmática (Conselho da Europa, 2001).  

De um modo geral, a atividade de produção escrita é considerada complexa no 

âmbito do ensino-aprendizagem de uma língua, como afirma Barbosa (2012, p. 18): “a 

atividade de produzir um texto é uma das mais difíceis de gerir, quer para quem aprende 

quer para quem ensina”, visto que, segundo Cassany  (1999, p. 39): 

 



 

 26 

escribir es quizá la habilidad lingüística más compleja, porque exige el uso 

instrumental del resto de destrezas durante el processo de composición: leemos 

los borradores que vamos elaborando para verificar que expresen lo que deseamos 

(a veces incluso los oralizamos para «escuchar» el sonido de la prosa), y 

dialogamos con coautores y lectores intermédios sobre el texto, para planificarlo 

o revisarlo. 

 

No âmbito da aprendizagem de uma língua, normalmente destacam-se quatro 

habilidades que o aprendente deve dominar, ou seja: ouvir, falar, ler e escrever. Ouvir e 

falar fazem parte da oralidade, ao passo que ler e escrever inscrevem-se na escrita. 

Segundo Nascimento e Pinto (2001, p. 24) “ouvir e falar foram as primeiras competências 

linguísticas que adquirimos; seguiram-se as de ler e escrever”. Quer isto dizer que a 

produção escrita, enquanto competência, surge após o exercício de outros saberes, quer 

gerais, quer linguísticos. Por conseguinte, segundo Carvalho (2013, p. 162) “A 

aprendizagem dá-se numa lógica hierárquica, partindo do input para o output, pelo que a 

escrita surge numa fase mais avançada da aprendizagem, resultando, em larga medida da 

aprendizagem bem consolidada de outras competências”. 

Partindo dos princípios apresentados acima, vê-se que CPE é concebida como uma 

modalidade que promove, integrando, o uso de competências gerais e comunicativas em 

língua e pelo seu desenvolvimento incentiva o das outras competências (Carvalho, 2013). 

Ainda ao produzir um texto o aprendente não explora apenas a competência de 

aprendizagem de algo novo, mas também desenvolve a competência de saber-fazer dentro 

da competência comunicativa, pois na produção escrita o utilizador aprende a criar, a ligar 

frases, a usar os tempos verbais adequadamente e a utilizar léxico novo para evitar 

repetições, a organizar o texto, etc., como afirmam Barbeiro e Pereira (2007, p. 15): “a 

escrita exige a capacidade de selecionar e combinar as expressões linguísticas, 

organizando-as numa unidade de nível superior, para construir uma representação do 

conhecimento, correspondente aos conteúdos que se quer expressar”. 

Neste âmbito, para os mesmos autores, a CPE é composta por:  

 

competência compositiva, ou seja, a competência relativa à forma de combinar 

expressões linguísticas para formar um texto; competência ortográfica, ou seja, 

a competência relativa às normas que estabelecem a representação escrita das 

palavras da 
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língua; competência gráfica, ou seja, a competência relativa à capacidade de 

inscrever num suporte material os sinais em que assenta a representação escrita 

(Barbeiro & Pereira, 2007, p. 5). 

 

Assim, a CPE fornece uma contribuição maior na aprendizagem de uma língua, 

bem como apresenta uma relação clara com as competências gerais (saber, saber-fazer, 

saber-ser, saber-estar e saber-aprender), as competências comunicativas em língua e as 

suas subcompetências que compõem o seu desenvolvimento e que estão inter-

relacionadas. 

 

2. Processos de escrita: planificação, textualização e revisão 

A escrita, enquanto tarefa comunicativa na transmissão de informações, passa por 

três fases essenciais, com vista à concretização do texto. Barbeiro e Pereira (2007, p. 11) 

afirmam que “a escrita apresenta potencialidades específicas, derivadas de dois fatores: 

processos e produto final”. O último, normalmente, é o mais reconhecido. Todavia para 

Barbeiro (2000, p. 65), “o texto (o produto) não nasce sem processo”, isto é, o processo 

de escrita é um dos fatores mais importantes que merece ser colocado em destaque quando 

da produção escrita se fala, dado que o próprio processo promove “a geração, a 

organização e o aprofundamento das ideias” (Manga, 2013, p. 19). 

 Para Flower e Hayes (1981, p. 366) “the process of writing is best understood as 

a set of distinctive thinking processes which writers orchestrate or organize during the act 

of composing”. Assim, o processo de escrita entende-se como um conjunto de processos 

cognitivos que um sujeito organiza à medida que escreve. 

 De uma forma geral, a atividade de produção linguística com recurso a estratégias 

de comunicação, recorre a quatro processos metacognitivos: planeamento prévio, 

execução, controle e remediação (Conselho da Europa, 2001). Estas quatro fases mostram 

que a concretização da produção escrita em particular, passa pelas mesmas.  

 Na mesma linha, nomeadamente em estudos na área da Psicolinguística, refere-se 

que a escrita se organiza em pré-escrita, escrita e reescrita. Partindo deste pressuposto, há 

estudos que apresentam alguns modelos com características não lineares, isto é, os 

processos e subprocessos são interligados e não seguem uma ordem direta. 
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Como se demonstra no modelo abaixo (Hayes & Flower, 1981), os processos cognitivos 

de escrita dividem-se em três aspetos principais: planificação, textualização e revisão.  

Como se refere na figura, estes três processos apresentam um caráter recursivo 

que o distingue face a outros modelos, já que, tal como afirma Cassany (2005), os 

processos cognitivos não se regulam por um carácter contínuo, ou seja, a planificação 

pode ocorrer na textualização, e a revisão pode acontecer durante a planificação e a 

textualização. Da mesma forma Camps (2005, p. 4) declara que “os modelos cognitivos 

explicam a complexa rede de inter-relações que se estabelecem entre as diversas 

operações que o escrevente atualiza (planificar, textualizar e rever), que não se processam 

sequencialmente, mas antes de modo recursivo”. A memória de longo prazo e o contexto 

de escrita são dois processos que se interligam com os três processos destacados, isto é, 

ao fazer a planificação, o escritor recorre a todo o seu conhecimento geral acerca de um 

tema; na textualização tem de estar consciente da situação concreta em que se escreve o 

texto; ao fazer a revisão tem o controlo dos conhecimentos gerais e específicos 

relacionados com a língua. 

As fases do processo de escrita surgem explicadas de seguida. 

2.1. Planificação 

A planificação, segundo Barbeiro e Pereira (2007), torna-se o processo pelo qual 

o aprendente ou o escrevente define os propósitos, gera e organiza as ideias em relação à 

Figura 1: Estrutura do modelo de escrita (Fonte: Flower & Hayes, 1981, p. 370) 
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estrutura do texto e reflete sobre os conteúdos que vai escrever no processo seguinte. Por 

outras palavras, este momento constitui uma representação mental dos conhecimentos e 

procedimentos que vai mobilizar durante a escrita do texto (Barbosa, 2012). Este processo 

cognitivo implica subprocessos, como “generating ideas, organizing and goal setting”, 

que se inter-relacionam entre si (Hayes & Flower, 1981; Cassany, 2005). Neste processo, 

os utilizadores do nível A2 podem “lembrar-se e ensaiar um conjunto adequado de 

expressões do seu repertório”, de acordo com o QECR (Conselho da Europa, 2001, p. 

100). 

De outra forma, o processo de escrita, pela sua natureza recursiva, permite ao 

escrevente continuar a fazer planificação durante a elaboração de um texto, tal como 

Flowers e Hayes (1981, p. 375) sublinham: “although writers may spend more time in 

planning at the beginning of a composing session, planning is not a unitary stage, but a 

distinctive thinking process which writers use over and over during composing”. Assim, 

o utilizador precisa de tempo para a sua execução, uma vez que a planificação é uma 

componente crucial que dá início à textualização (Muray, 1978, citado por Pinto, 2015, 

p. 22). 

A identificação do destinatário, o estabelecimento do objetivo de comunicação e 

do modo de veicular os conteúdos, e o onde e quando da enunciação (Santos, 1994) são 

aspetos importantes que fazem parte da planificação e que facilitam ao aprendente levar 

a cabo a tarefa de escrita. 

 

2.2. Textualização 

Após a fase de geração e organização de ideias e estabelecimento dos propósitos, 

segue-se a fase em que o autor transpõe para a língua escrita os aspetos inicialmente 

planificados (Figueiredo, 2004).  Essa transposição consiste em “explicar o conteúdo para 

que o leitor possa aceder ao conhecimento, fazer formulação linguística do conteúdo, 

fazer articulação linguística em que constitui as relações de coesão linguística e a 

coerência lógica entre as frases construídas” (Barbeiro & Pereira, 2007, p18). 

Na ótica de Cassany (2005), esta componente está dividida em alguns 

subprocessos que se destacam linguisticamente, tais como ordenação das diferentes ideias 

num discurso sequencial e gramatical; e transformação das informações num texto. 

Partindo das duas subcomponentes, a coesão e a coerência são consideradas aspetos que 
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caracterizam um texto estruturado e organizado. Como refere Cassany (1999, p. 74), a 

textualização envolve três operações: 

 

[a)] la conexión, con la que las distintas proposiciones se interrelacionam en una 

única secuencia con la ayuda de conectores no sempre explícitos en la superfície 

textual (conjunciones, marcadores, puntuación);  

[b)] la cohesión, con la que las proposiciones se organizan en una progresión 

temática, garantizando «la continuidade dentro del cambio» (anáforas, 

articulación de tema y rema); 

[c)] la modalización, con la que se estabelece un anclaje del texto en la situación 

comunicativa (deícticos, referencias temporales y espaciales).  

 

Portanto, Cabral (1994) considera que nesta fase os escreventes devem ter o 

domínio das regras que dizem respeito à coesão, à coerência e ao uso dos conectores 

adequados. 

Além dessas operações, a estrutura básica (introdução, desenvolvimento e 

conclusão), o título e a divisão dos parágrafos constituem os elementos que tornam um 

texto bem organizado. 

 

2.3. Revisão 

Tal como o primeiro processo, este processo cognitivo compreende dois 

subprocessos: avaliação e revisão. Assim, como refere Barbosa (2012, p. 37) “a revisão 

é o processo que implica a avaliação continuada do produto que está sendo construído, 

identificando e delimitando as situações mais desajustadas e procedendo ao respetivo 

aperfeiçoamento”. No mesmo contexto, Barbeiro e Pereira (2007, p. 19) esclarecem que 

“a revisão se processa através da leitura, avaliação e eventual correção ou reformulação 

do que foi escrito. Esta componente pode atuar ao longo de todo o processo, por exemplo, 

em articulação com a textualização, o que não retira o lugar e o papel da revisão final”, 

podendo ainda surgir na própria planificação. 

Em relação a este processo, Pinto (2015, p. 46) defende que “o ato de rever é, na 

verdade um ato pleno de potencialidades e de extrema abrangência”, ou seja, ao fazer 

revisão, o foco no erro não é o mais importante, mas é preciso considerar outros aspetos. 

Assim, o escrevente tem a possibilidade de alterar a ordem das frases ou dos parágrafos, 
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alterar ideias e reformulá-las para que o texto se apresente escrito de um modo coeso e 

coerente.  

Este processo ressalta uma outra característica da escrita que a distingue da fala 

(Pinto, 2015), pois na oralidade, principalmente na interação oral, não se permite a revisão 

da fala. 

 

Flower e Hayes (1981, p. 376) concluíram que os três processos cognitivos de 

escrita se encontram claramente interligados: 

 

a process that is hierarchical and admits many embedded sub-processes is 

powerful because it is flexible: it lets a writer do a great deal with only a few 

relatively simple processes – the basic ones being plan, translate, and review. 

This means, for instance, that we do not need to define "revision" as a unique stage 

in composing, but as a thinking process that can occur at any time a writer chooses 

to evaluate or revise his text or his plans. As an important part of writing, it 

constantly leads to new planning or a "re-vision" of what one wanted to say. 

Embedding is a basic, omni-present feature of the writing process even though we 

may not be fully conscious of doing it.  

 

Outro modelo de escrita é apresentado por Scardamalia e Bereiter (1986) que 

coloca em evidência as diferenças individuais relacionadas com a capacidade de escrita 

na execução dos três processos. Isto é, os três processos de escrita não são, de acordo com 

os autores, realizados de forma satisfatória pelos escreventes iniciantes, uma vez que, 

segundo Cassany (2005),  os processos cognitivos são relevantes sobretudo para os 

escritores profissionais (entendendo-se neste contexto “profissionais” por “muito 

proficientes”), ao passo que os aprendentes do nível mais básico, com dificuldade de 

escrever um texto simples, não realizam esses processos de uma forma eficaz, dado 

estarem muitos focados em evitar erros ortográficos, gramaticais, lexicais e tendo um 

escasso controlo sobre a sua forma de escrever. 
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3. Competência de produção escrita na aprendizagem da língua 

estrangeira 

Primeiramente, deve referir-se que este trabalho se encontra desenvolvido no 

contexto do ensino e aprendizagem da língua portuguesa como língua estrangeira. Neste 

caso, pretende-se referir um pouco sobre o estatuto da língua portuguesa em Timor-Leste, 

uma vez que este trabalho pode ter grande relevância para a situação do ensino-

aprendizagem de língua portuguesa em Timor.  

Duma perspetiva política, o português assume em Timor-Leste o papel de língua 

segunda, já que é uma das línguas oficiais do país. No entanto, em que se refere ao uso 

da língua na comunicação quotidiana e na sua aprendizagem, esta língua apresenta-se 

como língua estrangeira para uma parte substancial dos aprendentes, porque a maioria 

dos timorenses comunicam em tétum, língua com igual estatuto de oficial, e língua franca. 

No que concerne a aprendizagem da língua portuguesa, os estudantes aprendem, 

maioritariamente, só dentro da sala de aula. Por conseguinte, a maioria dos aprendentes 

sente dificuldade em expressar-se nessa língua. Assim, pretende-se desenvolver a 

competência em questão para encaminhar os estudantes timorenses a superarem algumas 

das suas dificuldades e levarem a cabo um maior e mais eficaz uso da língua-alvo. 

No processo de ensino e aprendizagem de PLE, a escrita desempenha um papel 

importante no desenvolvimento de saberes gerais e linguísticos. Os aprendentes de PLE 

necessitam de exercitar a escrita a fim de poderem aplicar o input linguístico recebido. 

Partindo da ideia de Bizarro (2008), citada por Carvalho (2013, p. 35) “ensinar 

uma língua é promover o desenvolvimento da competência de comunicação e, ao mesmo 

tempo, potenciar o desenvolvimento das competências de aprendizagem do aluno”, 

pretende-se com este trabalho, por um lado, desenvolver a competência de comunicação 

através da escrita e por outro, dar aos alunos de PLE a oportunidade de explorar outros 

saberes que podem estar relacionados com a cultura ou outras áreas. Neste sentido, 

importa ao professor tomar consciência da relevância da seleção de temas propostos, 

assim como da sua variedade. 

Em conclusão, a atividade da escrita como representação dos processos cognitivos 

consiste numa tarefa demorada. Por isso, para levar a cabo o desenvolvimento da CPE, é 

necessário os alunos serem sujeitos a mais atividades de escrita, e atribuir-lhes mais 

tempo para a realização das mesmas, inclusive em espaço de sala de aula. 
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3.1. Competência de produção escrita no nível A2, de acordo com o Quadro 

Europeu Comum de Referência para as Línguas 

Para o QECR, as atividades comunicativas abarcam as atividades de receção, 

produção, interação e mediação que se operacionalizam quer na oralidade quer na escrita. 

De uma maneira geral, na produção escrita, “o utilizador como ‘escritor’ produz um texto 

escrito que é recebido por um ou mais leitores” (Conselho da Europa, p. 95). No que diz 

respeito à capacidade de produção escrita geral do utilizador deste nível, deve ser “capaz 

de escrever uma série de expressões e de frases simples ligadas por conectores simples 

como ‘e’, ‘mas’ e ‘porque’” (Conselho da Europa, 2001, p. 96). 

A capacidade de transmitir algo por escrito ou por um produto escrito, requer o 

domínio de competências comunicativas em língua. Deste modo, os aprendentes do nível 

destacado devem dominar um conjunto dos recursos linguísticos, como se apresenta na 

seguinte tabela: 

 

Quadro 1: Escala da capacidade de um aprendente usar os recursos linguísticos no nível 

A2 (Conselho da Europa, 2001, p. 158) 

 

No respeitante à correção gramatical, os aprendentes de nível A2 usam, “com 

correcção, estruturas simples, mas ainda cometem erros elementares de forma sistemática 

– p. ex.: tem tendência a misturar tempos e a esquecer-se de fazer concordâncias; no 

entanto, aquilo que quer dizer é geralmente claro.” (Conselho da Europa, 2001, p. 163). 
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Para além dos recursos linguísticos, a competência discursiva manifesta um papel 

essencial na produção de um texto, uma vez que a sua estrutura, organização e adaptação 

contribuem para a produção de um produto compreensível. Este aspeto relaciona-se 

sempre com o tema, a sequenciação das ações, o conhecimento de género discursivo e o 

estilo. Em relação ao nível de desenvolvimento temático, conforme o Conselho da Europa 

(2001, p. 177), os utilizadores do nível A2 “são capazes de contar uma história ou de 

descrever algo como uma simples lista de informações”. Quanto ao nível da coerência e 

da coesão é destacada a utilização de conectores frequentes como e, mas, e porque, para 

ligar frases simples, contar uma história ou descrever algo (Conselho da Europa, 2001). 

Baseando-se nas capacidades acima referidas, e ainda neste contexto específico, 

um aprendente do nível A2 segundo o Conselho da Europa (2001, p. 97), é capaz de 

“escrever acerca de aspectos do seu quotidiano, p. ex.: pessoas, lugares, uma experiência 

de trabalho ou de estudo, com frases ligadas. É capaz de escrever descrições muito curtas 

e elementares de acontecimentos, actividades passadas e experiências pessoais”. Por isso, 

os temas escolhidos para a tarefa de escrita devem ser cativantes, incluindo a vida 

quotidiana, os tempos livres e diversões, viagens, relações com outros, comida e bebida, 

lugares, língua, etc. (Conselho da Europa, 2001). Isto significa que a CPE é uma das vias 

pelas quais os aprendentes deste nível expressam aspetos relacionados com a sua vida 

diária e com os seus centros de interesse. No processamento de um texto, os utilizadores 

do nível A2 “conseguem perceber e reproduzir palavras e expressões curtas ou frases 

curtas de um texto curto dentro dos seus limites de competência e de experiência limitadas 

e são capazes de copiar textos curtos em letras da imprensa ou numa caligrafia legível”, 

ainda nas palavras do QECR (Conselho da Europa, 2001, p. 140).  

O nível A2 diz respeito ao utilizador elementar. Este utilizador é caraterizado pelo 

QECR como um aprendente cuja capacidade de escrita se resume a textos curtos. 

Essas ideias demonstram que o desenvolvimento da CPE, no nível A2, se torna 

um meio crucial que leva os alunos de PLE a praticar a escrita em português e, ao mesmo 

tempo, a desenvolver a competência comunicativa em língua, que é a finalidade principal 

no processo de ensino-aprendizagem (Conselho da Europa, 2001). 
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4. Estratégias de ensino e de aprendizagem para o desenvolvimento da 

competência de produção escrita 

A escrita é apontada nos capítulos anteriores como uma tarefa complexa, mas 

essencial no desenvolvimento da competência em língua estrangeira. Por forma a melhor 

lidar com a complexidade da escrita, é necessário considerar diferentes estratégias no 

âmbito do ensino-aprendizagem. Neste sentido, procura-se dar conta de algumas 

estratégias relevantes. 

Estratégia, conforme o Dicionário Editora, Dicionário da Língua Portuguesa 

(AAVV, 2012, p. 677), é “o conjunto dos meios e planos para atingir um fim”. Partindo 

deste conceito, podemos afirmar que no ensino-aprendizagem da CPE existem meios e 

planos que facilitam o alcance ou a realização do objetivo de produção textual de uma 

forma organizada. 

De um modo geral, o professor e o aluno são os dois atores principais do ato de 

ensinar e de aprender, os quais ocorrem concomitantemente no processo de ensino-

aprendizagem. Neste âmbito, deparamo-nos com vários meios que se desenvolvem para 

facilitar a realização de uma tarefa; neste sentido, existem várias operações usadas pelos 

professores e alunos com vista a poder resolver problemas e a atingir os objetivos 

estabelecidos. Assim, esses meios são designados por estratégias de ensino (professor) e 

estratégias de aprendizagem (aluno).  

 Para Santos (2016, p. 10) “na área da educação é de todo fundamental 

proporcionar ao estudante instrumentos que possam ajudá-lo a guiar e autodirigir a sua 

aprendizagem. Alguns destes instrumentos denominam-se ‘estratégias de ensino’”. Este 

tipo de estratégia refere-se ao conjunto de meios ou operações utilizadas pelo professor 

na articulação do processo de ensino, tendo em vista a realização de uma tarefa e a 

prossecução dos objetivos esperados (Martins, 2011). Conforme a mesma autora, o 

professor, enquanto mediador do conhecimento, deve escolher uma estratégia que seja 

capaz de sensibilizar e envolver os alunos numa aprendizagem mais clara e significativa. 

O papel principal de um professor no processo de ensino-aprendizagem de uma 

LE, neste caso da língua portuguesa, é, portanto, refletir sobre o que ensina de maneira a 

planificar os procedimentos que melhor contribuam para o aperfeiçoamento das 

capacidades e para a melhoria do desempenho dos aprendentes, nomeadamente nas 

atividades de escrita, facilitando assim o cumprimento dos objetivos. Seguindo esta linha 
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de pensamento, as estratégias no ensino da escrita são consideradas princípios que um 

docente adota ou a que recorre para promover o desenvolvimento da CPE e, além disso, 

motivar os aprendentes a escrever na língua-alvo para alcançar o seu fim. 

 Existem várias estratégias de ensino da escrita, no entanto a seleção ou o uso 

destas estratégias depende de aspetos relativos ao contexto de aprendizagem, aos 

objetivos e às expetativas do aluno ao aprender algo, neste caso, da escrita em português. 

No setor do desenvolvimento da CPE, é inevitável contemplar as estratégias de ensino 

que o facilitam. Estas estratégias são concebidas como uma ponte que consiste nas 

diversas atividades pedagógicas preparadas pelo professor com o fim de os aprendentes 

realizarem a tarefa da escrita. Como afirma Amor (1994, p. 31), “não é possível definir 

uma estratégia pedagógica sem uma seleção e uma organização criteriosa de actividades 

e recursos, a desenvolver quer por parte dos docentes quer dos aprendentes, (...)”. Em 

relação a esta questão, Cassany (2005) menciona quatro enfoques didáticos da escrita que 

abrangem as estratégias de ensino para o desenvolvimento da CPE: 1) a gramática; 2) a 

comunicação; 3) o processo de escrita; 4) o conteúdo. 

 

Abordagem Conteúdo Atividades aplicadas nas turmas 

A gramática  A gramática da língua (regras 

morfossintáticas, normas 

ortográficas, etc.). 

a. Explicação da regra gramatical; 

b. Apresentação de exemplos 

comentados; 

c. Realização de práticas mecânicas 

controladas; 

d. Redação e correção de texto, 

dando ênfase aos aspetos 

gramaticais. 

A 

comunicação  

Os géneros textuais (estrutura, 

fraseologia, estilo, etc.). 

a. Leitura e compreensão de 

 modelos de tipos para fazer análise 

linguística; 

b. Desenvolvimento de práticas 

produtivas, primeiro controladas e 

de seguida de escrita real para um 

destinatário num contexto concreto.  

Outros exemplos: transformação 

dos registos de um texto, reescrita 

ou finalização de um texto, 

reordenação de fragmentos de texto. 

O processo de 

escrita 

Os processos e os 

subprocessos de escrita. 

Análise da situação, geração de 

ideias, organização das mesmas, 
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escrita de um rascunho, revisão do 

mesmo, etc. 

O conteúdo Tema de uma disciplina (esta 

abordagem aplica-se mais aos 

alunos que estudam a língua 

em níveis mais superiores). 

Busca de informações, 

processamento, elaboração de 

esquemas, redação de monografias, 

etc. 

Quadro 2: Enfoques didáticos para o ensino de escrita (adaptado de Cassany, 2005, pp. 

55-60) 

 

Dentre os quatro enfoques, o que nos parece mais relevante para a prática 

pedagógica realizada no âmbito do Estágio Pedagógico de que este relatório dá conta é o 

enfoque no processo de escrita. Neste enfoque ou nesta abordagem, os processos de 

escrita e os seus subprocessos são o eixo para o desenho de microestratégias e a seleção 

de técnicas que contribuem para a concretização da atividade de produção textual. Tal 

como afirma Barbosa (2012, pp. 39-40): 

 

o papel do professor é orientar os alunos nos processos de escrita, ajudando-os a 

desenvolver estratégias de planificação do texto, na seleção e estruturação das 

ideias, na materialização textual, na avaliação e reescrita final. Estes subprocessos 

formam os grandes blocos sobre os quais incide o trabalho do professor com o 

aluno. Assim, desenvolvem-se atividades para a geração das ideias acerca do 

conteúdo e da estrutura, encorajando o “brainstorming”, a elaboração de planos 

ou esquemas, as pesquisas sobre o léxico ou sobre a temática do texto […]. 

Os estudantes precisam de ser orientados no processo de escrita na consideração 

de que os textos são enformados por assuntos, por um público-alvo, por uma 

intencionalidade, por uma determinada norma cultural.  

 

Por outro lado, esta abordagem engloba também as outras abordagens. Por 

exemplo, a abordagem pela gramática e a abordagem comunicativa, como afirma Cassany 

(2005), são complementares à do processo de escrita, uma vez que ao produzir um texto 

os aprendentes aprendem também a gramática, a função do texto, o uso do léxico etc., e 

isto depende da necessidade dos alunos, do interesse do professor e das estratégias ou 

subestratégias que são consideradas importantes. Assim, como resume Barbosa (2012, p. 
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48): “escrever é uma atividade que envolve um conjunto de aprendizagens situadas ao 

nível dos processos de escrita, do produto a escrever, do contexto social e do conteúdo 

acerca do que se escreve”. 

 

No que tange aos modelos apresentados por Cassany, o docente dispõe de várias 

técnicas para realizar a atividade de planificação. Santos (1994, p. 138), salienta que “o 

professor antevê um método pedagógico na fase de planificação alusivo ao tema sobre o 

qual o aprendente vai escrever, à aprendizagem do processo de organização que se vai 

utilizar através da seleção e categorização do conhecimento a falar no texto”. Neste caso 

a autora destaca quatro microestratégias: 

 

1. Transmissão direta aos aprendentes; 

2. A pesquisa de informação pelos aprendentes; 

3. O visionamento, pelos aprendentes, de filmes, fotografias, diapositivos   (em 

suma de imagens fixas e móveis), e a leitura de esquemas, diagramas, etc.; 

4. A construção interativa, em grupo ou em turma, de discursos que representem 

experiências pessoais, impressões, memórias, numa atitude de substituição de 

informação entre as “enciclopédias” necessariamente assimétricas dos 

aprendentes. 

 

Para além destas microestratégias, Carvalho (2003, p. 90) apresenta alguns 

exemplos de atividades ancoradas no destinatário, nos objetivos, no espaço e no tempo, a 

saber:  

 

a elaboração de planos de trabalho incluindo as ideias a considerar no 

desenvolvimento de determinado tema; o levantamento das ideias fundamentais 

a partir de um questionário que oriente a selecção dos aspectos a abordar e o 

modo como se estruturam; a transformação de textos tendo em conta a variação 

da finalidade com que são escritos, dos conhecimentos que o receptor tem do 

assunto, das circunstâncias temporais e espaciais. 

 

Para a textualização, o mesmo autor (Carvalho, 2003) aponta algumas operações 

alusivas à coerência e à coesão textual em que se destacam os exercícios de: 
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reconstituição do texto a partir de partes apresentadas fora de ordem, o 

preenchimento de quadros em que as ideias são agrupadas de acordo com 

parâmetros estabelecidos (afinidade, oposição, etc.), articulação de parágrafos ou 

períodos, de substituição ou preenchimento de espaços e ligação progressiva de 

um conjunto de frases simples a partir das relações que o sujeito detecta entre elas. 

 

  A revisão é uma tarefa de cariz recursivo; neste sentido o professor deve pedir aos 

alunos para realizarem a revisão do texto em todos os momentos de produção. Para esse 

efeito, destaca-se a atividade de releitura e reescrita (Niza et al., 2011). 

Como vimos, as estratégias de ensino da escrita referem-se aos métodos ou meios 

que os professores usam para a realização das atividades de escrita com os alunos. De 

seguida refletimos sobre as estratégias de aprendizagem. 

 

O Conselho da Europa (2001, p. 90) define as estratégias de aprendizagem como: 

 

um meio que o utilizador da língua explora para mobilizar e equilibrar os seus 

recursos, para activar capacidades e procedimentos, de modo a estar à altura das 

exigências de comunicação em contexto e a completar com êxito a tarefa em 

causa, da forma mais exaustiva ou mais económica, segundo os seus objectivos 

pessoais. 

 

A ideia de Carvalho vai ao encontro do que se refere no QECR, ao afirmar que as 

estratégias “são resultado de uma ação refletida, potencialmente consciente, por parte do 

aluno, em que, se orquestram saberes e competências, articulados com a natureza das 

tarefas a realizar e dos objetivos a cumprir, de forma a aumentar a eficácia da 

aprendizagem.” (Carvalho, 2013, p. 66). 

 

No que concerne às estratégias de aprendizagem, existem vários autores que as 

classificam de uma maneira diferente. Uma destas taxonomias é apresentada por 

O’Malley e Chamot (1990), dividindo as estratégias de aprendizagem em três grupos: 

cognitivas, metacognitivas, socioafetivas. Por seu turno, Oxford (1990) divide as 

estratégias em dois grupos gerais, diretas e indiretas, dentro das quais se encontram seis 

estratégias, a saber: mnemónicas, cognitivas, compensatórias, metacognitivas, afetivas e 



 

 40 

sociais. Como vemos, dentre as seis estratégias propostas, quatro coincidem com as de 

O´Malley e Chamot. Segundo Santos (2016, p. 17), Oxford (1990) integra nessas quatro 

grandes estratégias comuns uma série de microestratégias, as quais são apresentadas 

abaixo: 

 

[…] dentro das “estratégias cognitivas” estão inseridas: A)  a prática (de língua);  

B) a receção e emissão de mensagens e ideias;  C) a análise e o raciocínio;  D) a 

criação de estruturas de input e output, isto é, de receção e de produção. 

[…] as “estratégias metacognitivas” subdividem-se em:  A) centração da 

aprendizagem (estabelecer relações entre o que já se sabe com o que é novo); B) 

organização e planificação da aprendizagem (definir metas, objetivos e organizar-

se dentro desses parâmetros); C) avaliação da aprendizagem (autoavaliação). 

 Já as “estratégias afetivas” agrupam-se da seguinte forma: A) diminuição da 

ansiedade; B) autoencorajamento; C) controlo das suas emoções. 

Por fim, as “estratégias sociais” são organizadas da seguinte forma: A) 

questionamento/interrogação; B) cooperação; C) criação de empatia com os 

outros. 

 

Na sequência disto, destacam-se aqui as estratégias metacognitivas, cognitivas e 

sócioafetivas para a aprendizagem da escrita, as quais se afiguram importantes para 

fomentar a autonomia e a autorregulação da aprendizagem de alunos de LE. 

Tendo em conta as estratégias apresentadas, pretendemos relacioná-las com as do 

processo de produção escrita. Deste modo, as estratégias cognitivas podem ser entendidas 

como a ativação do conhecimento declarativo que os aprendentes possuem antes da 

geração de ideias. Neste ato de ativação, os sujeitos recolhem informações a fim de as 

aprender, reformular, analisar e criar novas, dado que Orego e Monsalve (2010, p. 112) 

afirmam: 

 

gracias a estas estrategias se transforma lo aprendido, se practican o se ensayan 

los nuevos conocimientos, se razona deductivamente, se interpretan expresiones, 

se realizan análisis contrastivos entre los idiomas, se hacen traducciones y 

transferencias, y ofrecen la posibilidad de crear estruturas. 
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As estratégias metacognitivas conforme as mesmas autoras (p. 113) abrangem as ações 

de “evaluar el proceso, aprender de los errores, responsabilizarse de sus errores, 

identificar los objetivos de lo que se hace, planear las reas de aprendizaje con metas claras, 

reunir los materiales que se necesitan, organizar los horarios de estudio y esforzarse en 

concentrarse”. As estratégias sócioafetivas cobrem a relação da procura do novo 

conhecimento por meio do contacto com o Outro. Neste caso, os aprendentes podem 

esclarecer dúvidas com os colegas e com o professor.  

No âmbito da produção escrita na aprendizagem de uma LE, é indispensável o uso 

das estratégias acima referidas, como modo de auxiliar a melhoria das outras 

competências, uma vez que:  

 

as estratégias metacognitivas promovem a organização do tempo de estudo, a 

autorregulação e a autoavaliação, as estratégias cognitivas promovem a 

mobilização de conhecimentos prévios na resolução de problemas e as estratégias 

sócioafetivas promovem a correção e a resolução de problemas através do 

questionamento de nativos da língua-alvo, bem como de pares e do professor. 

(Carvalho 2013, pp. 105-106). 

 

Portanto, não cabe só aos professores encontrar estratégias que facilitem a 

execução das tarefas, mas também para os alunos é igualmente útil que a elas recorram. 

O Conselho da Europa (2001, p. 98) declara que “as estratégias de produção envolvem a 

mobilização de recursos e o equilíbrio de competências diferentes – explorando forças e 

minimizando fraquezas – de modo a fazer coincidir o potencial disponível com a natureza 

da tarefa”. Isto significa que as estratégias utilizadas pelos escreventes durante o processo 

de produção textual lhes permitem recorrer a outras competências, que gerem de modo a 

cumprirem a tarefa o melhor possível de acordo com as suas capacidades. 

 

5. Problemas associados à escrita em língua estrangeira 

Escrever é uma atividade ou um ato comunicativo que exige, por parte dos 

discentes, um determinado nível de conhecimento. Deste modo, o nível de conhecimento 
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é um fator determinante, ou melhor, para que um aprendente de PLE possa produzir um 

texto em português, deve dispor de suficientes recursos linguísticos. 

De acordo com Nunan (1991), Roca de Larios et al. (2007) e Tribble (1996), 

citados por Barbosa (2012, p. 19), “as dificuldades que se encontram na aprendizagem da 

escrita podem ser maiores quando a escrita se realiza numa língua diferente da língua 

materna”. Ao aprender uma língua estrangeira, os discentes entram em contacto com as 

outras propriedades linguísticas que diferem das da sua língua materna. Relativamente a 

este aspeto, no âmbito do processo de aprendizagem de uma LE, é inegável que os 

aprendentes, sobretudo os iniciantes, enfrentam várias dificuldades inerentes à língua-

alvo, tanto na oralidade como na escrita. Deste modo, apresentam-se dois fatores de 

destaque no que se refere às dificuldades de escrever em LE: “uso de um sistema 

linguístico diferente e as singularidades do processo de escrever em L22 3” (Barbosa, 

2013, p. 20). 

A diferença de usar e processar o sistema linguístico pode levar o utilizador de 

uma LE a fazer transferência das características linguísticas da LM e de outras LE, o que 

se apresenta como um dos desafios no processo de aprendizagem de LE (Barbosa, 2012). 

Esta interferência surge devido a um conhecimento linguístico restringido da língua-alvo, 

que induz à transferência de marcas linguísticas e normativas da LM e outras da LE. O 

mesmo acontece com algumas estruturas e/ou léxico da LM ou de outras LE no output da 

língua-alvo, normalmente visíveis em incorreções de caráter morfossintáticos, lexical, 

semântico e fonético, como afirma Carvalho (2013). Assim, esta mesma autora salienta 

que o facto de usar um sistema linguístico diferente leva o aprendente a ter mais 

preocupações enquanto escreve.  

No que concerne a este aspeto, Selinker (1972) aponta cinco processos de natureza 

cognitiva da escrita: “transferência linguística, transferência da instrução, 

sobregeneralização, estratégias da aprendizagem em L2 e estratégia de comunicação”. 

Estas transferências são ancoradas no conhecimento insuficiente da língua-alvo ou nas 

características da língua escrita dos aprendentes (Barbosa, 2012). Por outro lado, Ramos 

(2016, p. 23) menciona que a transferência é “um processo natural, pode até ser entendida 

como uma estratégia de aprendizagem, em que o aluno recorre a conhecimentos da sua 

LM para formular enunciados da LE que está a aprender”. A autora reitera que a 

                                                             
2 Negrito nosso. 
3 Barbosa (2012) selecionou o termo L2 devido ao contexto do seu estudo, mas relativamente à escrita nota-

se uma grande semelhança nas dificuldades enfrentadas pelos aprendentes que têm português como L2 e 

como LE. 
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transferência linguística acontece quando a LM e a LE apresentam formas de expressão 

diferentes. No entanto, se forem semelhantes poderão facilitar a aprendizagem da LE. Na 

sequência disto, a interferência linguística considera-se por um lado como uma estratégia 

ou uma técnica que auxilia a escrever, por outro lado como um dos problemas da escrita 

em LE.  

As características do processo de escrita numa LE incidem sobre as estratégias e 

os conhecimentos metalinguísticos aos quais um escrevente recorre. A produção escrita, 

ainda que também se baseie nos três processos de escrita na LE, difere da LM, visto que 

as causas principais das dificuldades vêm do nível de proficiência limitado e da 

consciência metalinguística pouco desenvolvida (Barbosa, 2012). Para além destes 

aspetos, Duarte (2005) reflete sobre as dificuldades que os alunos sentem ao produzir um 

texto, relacionando-se essas dificuldades com a ortografia, a gramática, a relação dos 

tempos verbais e o uso de conectores. 

Pereira (2000, p. 73) apresentou os saberes-fazeres particulares elaborados por 

Halté relacionados com as características dos três processos de escrita: 

 

1) saber planificar (gerar uma situação de comunicação, ter em conta o referente, 

escolher o tipo de texto predominante para a situação, fazer um plano, …); 2) 

saber textualizar (escolher um modo de enunciação , redigir em coerência com as 

características do tipo textual, integrar sequências textuais em tipos de textos, 

utilizar elementos gramaticais e lexicais adaptados ao tipo de escrito, …); 3) saber 

corrigir o texto (detectar incoerências nas informações, fazer acrescentamentos, 

deslocações, supressões, reformular parágrafos, …).  

 

Carvalho (2013), com base do trabalho de Barbosa (2012), aponta as dificuldades 

dos aprendentes da LE nos três processos de escrita, do seguinte modo: 

 

• Na planificação, os escreventes apresentam lacunas, ou seja, não cumprem este 

processo de uma forma rigorosa, por falta de conhecimento dos termos 

linguísticos e por darem mais atenção a textualização e ao seu produto do que ao 

processo de escrita; 

• Na textualização, os utilizadores podem recorrer mais à interferência linguística e 

acabam por produzir um texto pouco coeso. 
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• A nível de revisão, os escreventes da LE apresentam mais dificuldades e recorrem 

mais à intuição do que aos critérios normativos da língua-alvo por défice de 

conhecimentos linguísticos. 

 

Esta complexidade exige ao aprendente/utilizador ter um domínio de vários 

saberes para poder concretizar a tarefa de escrita. Assim as singularidades do processo de 

escrita são consideradas as dificuldades mais comuns enfrentadas pelos aprendentes no 

processo de desenvolvimento da CPE em LE. 

Ainda na mesma linha, Pereira (2000) denotou alguns aspetos em que 

normalmente os alunos enfrentam dificuldades. Apesar de a autora apresentar vários itens 

relacionados com os problemas da escrita, optámos por selecionar apenas alguns que se 

associam à prática pedagógica: 

 

 

Segmentação  9. Distribuir em parágrafos. 

Conexão  10. Assinalar as articulações do texto. 

Coesão  11. Conectar palavras, grupos de palavras 

e frases. 

Correção  12. Assegurar a continuidade do sentido 

entre as frases. 

Grafia  13. Regular as relações dos tempos 

verbais. 

 14. Utilizar as regras da língua. 

 15. Escrever de forma lisível  

Modalização  16. Regular os marcadores de 

modalização. 

Todas as operações  17. Adequação ao projeto de escrita. 

18. Pertinência e aceitabilidade 

semânticas. 

19. Aceitabilidade das formas e das 

estruturas. 

Quadro 3: Dificuldades suscetíveis de serem encontradas na produção escrita (adaptado 

de Pereira, 2000, p. 77) 
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De acordo com Carvalho et al., (2005, p. 181), uma didática da escrita reflexiva 

deve converter os “problemas com que os escreventes se deparam[em] desafios para 

quem ensina a escrever”. Significa isto que as dificuldades que os alunos enfrentam na 

aprendizagem da escrita são desafios para o professor para que trabalhe com várias 

estratégias, de modo a facilitar aos alunos resolvê-los. 

 

6. A narrativa no desenvolvimento da competência de produção escrita 

Nesta secção pretende-se evidenciar a contribuição do género narrativo para o 

desenvolvimento da CPE em LE. 

O termo “narrativa” é uma palavra polissémica, conforme o que se expõe no 

Dicionário de narratologia (Reis & Lopes, 1994, p. 245), 

 

a narração é entendida frequentemente em acepções muito diversas: como 

processo de enunciação narrativa, como resultado dessa enunciação, como 

escrita (v.) da narrativa, como procedimento oposto à descrição (v.), mesmo 

como modo literário, em relação distintiva com o modo dramático e o modo 

lírico”. 

 

Em conformidade com o Dicionário Editora, Dicionário da Língua Portuguesa 

(AAVV, 2012, p. 1109), a narrativa é o “relato minucioso de um facto, acontecimento ou 

sequência de eventos. [No contexto literário a narrativa é o] texto em que se expõe um 

universo constituído por personagens e eventos reais ou imaginários, situados no tempo 

e no espaço; conto; história (De narrativo)”. Partindo destes conceitos, podemos dizer 

que a narrativa é o texto oral ou escrito que trata o relato de acontecimentos passados. 

Isto é, a narrativa pode ser um texto escrito ou oral em que se narram ou expõem 

determinadas sequências de ações de um ou mais eventos passados ou histórias que 

podem ser reais ou imaginárias (Adam & Revaz, 1997). 

Adam e Revaz (1997) definem a narrativa, em primeiro lugar, como 

“representação de acções”, considerando o texto narrativo como um produto de uma 

atividade criativa que manifesta uma redescrição da acção humana; por exemplo, as ações 

socioculturais de “ir ao cinema ou ao restaurante”, “apanhar o comboio” ou “fazer 

compras”. De acordo com Adam e Lorda (1999), os textos narrativos são categorizados 
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em vários géneros como novelas, contos, parábolas religiosas, contos filosóficos e 

didáticos, no entanto, esta categoria não se restringe ao contexto literário, mas está 

também presente, conforme os mesmos autores, no âmbito de interações sociais e factos 

quotidianos, narração de sonhos, de viagens e até nas piadas. Carvalho (2013, p. 175), 

partindo de Reis e Lopes (1998), sublinha de uma forma detalhada que: 

 

a narrativa se trata da apresentação organizada ou recapitulação de um ou de uma 

série de acontecimentos e experiências passadas, reais ou imaginárias, através da 

linguagem verbal, oral ou escrita, ou por meio de imagens, podendo-se efetivar ou 

não num plano estético, originando narrativas literárias ou narrativas de caráter 

eminentemente informativo, em situações funcionais e contextos 

comunicacionais, mas sempre tentando fazer corresponder a uma sequência de 

eventos uma sequência idêntica de proposições verbais, mobilizando múltiplos e 

diversos aspetos linguísticos, cognitivos e metacognitivos, de um grau de 

complexidade elevada. 

 

Tal como se refere anteriormente, a narrativa não se constitui apenas de textos 

imaginários, mas inclui também textos reais, como relatos de experiências pessoais, ou 

outros acontecimentos passados que dizem respeito à vida quotidiana. Este pensamento 

está em conformidade com o que o QECR prevê para o desempenho dos aprendentes do 

nível A2, sendo esperado que consigam relatar por escrito, temas da vida diária.  

Em harmonia com Santos (1994, p. 143), “os textos de foro narratológico hão-de 

exigir um ‘pano de fundo’ temporal ou cronológico”. Isto significa que ao relatar por 

escrito, acontecimentos (ações) deve-se localizá-los no tempo e no espaço. Para além 

disso, Querecalù et al. (2010) caracterizam o texto narrativo tendo em conta os seguintes 

aspetos: 

 

• as componentes gerais do texto narrativo que se refletem no tempo, na coesão e 

na coerência textuais e no tema ou no argumento; 

• os momentos de narração que incidem sobre o início, o conflito, ou o problema, 

e resolução do problema;  

• as categorias narrativas que são compostas por ação, tempo, personagens, espaço 

e narrador.  
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Tendo por base o exposto, os escreventes devem dar atenção a estes aspetos para 

que possam produzir um texto narrativo eficaz. 

Apoiando-nos nas particularidades do texto narrativo apresentadas anteriormente, 

sustentamos a sua validade como contributo para a aprendizagem de escrita em PLE, visto 

que os aprendentes, ao produzirem um texto narrativo de um modo criativo ou sobre a 

vida quotidiana, poderiam processar as ideias ou as ações que lhes permitam usar 

expressões de ligação, usar e comparar os tempos verbais no passado e no presente, 

aprender a narrar/transmitir os acontecimentos passados do quotidiano, caracterizar as 

personagens, identificar um problema e resolvê-lo, ordenar o enredo na introdução, 

desenvolvimento e conclusão; ligar as frases para terem sentido e uma ordem lógica das 

ações, construir frases simples e complexas, ligar as frases com conectores, aprender a 

usar mais itens gramaticais e saber sequenciar as ações. Todos estes fatores conduzem os 

alunos a levar a cabo o saber-fazer linguístico. 

Note-se ainda, que o texto não se caracteriza apenas como um meio de 

comunicação, mas como um lugar onde se desenvolvem outras competências em língua. 

Nascimento e Pinto (2001, p. 68) declaram que “texto e gramática não podem ser 

divorciados no processo ensino/aprendizagem; ambos se intercruzam para uma melhor 

composição textual e para um melhor entendimento da nossa língua”. Portanto, os alunos 

de PLE do nível em questão precisam de ampliar a sua capacidade de escrita no contexto 

de narração, uma vez que esta lhes permitirá usar o seu input linguístico e contribuir para 

o seu crescimento na aprendizagem da língua. Tal como acentua o Conselho da Europa 

(2001) o texto é o resultado do ato de comunicação e produção linguística. No que diz 

respeito ao texto narrativo, Carvalho (2013) realça que a escrita de narrativas ajuda a 

melhorar a produção de narrativas orais e faz com que os alunos possam interagir na 

língua-alvo em aula e fora dela. 

A mesma autora (2013, p. 177) afirma ainda que “este tipo de texto é uma tipologia 

textual presente em todos os níveis de aprendizagem de PLE. Desenvolver a capacidade 

de narrar, expor e contar permite igualmente desenvolver outras capacidades e capacitar 

o aprendente para outras ações, nomeadamente ao nível de aprendizagem”. Por 

conseguinte, a narrativa é um instrumento que permite aos alunos de PLE explorar e 

desenvolver a sua habilidade de escrita em língua portuguesa. Para além da possibilidade 

de relatarem acontecimentos reais, os aprendentes podem também criar textos 

imaginários. 
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Em síntese, assume-se que a narrativa é um género textual que conduz os 

aprendentes a desenvolver a CPE, podendo, através dela, pôr em prática o seu 

conhecimento linguístico, entre outros saberes, no processo de aprendizagem da LE. 

Além disso permite-lhes escrever e ler textos narrativos em língua-alvo de modo a 

desenvolver a sua competência comunicativa. 
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Capítulo 2 – Intervenção pedagógico-didática 

A segunda parte deste relatório reflete a aplicação dos fundamentos teóricos 

apresentados anteriormente à prática letiva, pretendendo-se demonstrar a utilidade de os 

alunos escreverem narrativas em português. Nesta secção apresenta-se ainda a 

metodologia seguida para a prossecução dos objetivos propostos. 

Este capítulo inicia dando conta da contextualização do EP, incluindo todos os 

dados considerados pertinentes para esse efeito. 

 

1. Enquadramento do Estágio Pedagógico 

1.1. Contexto 

O EP, que teve a duração de um ano letivo, realizou-se na Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto. Na oferta educativa da instituição encontram-se cursos de várias 

línguas estrangeiras, sendo um deles o Curso Anual de Português para Estrangeiros. Este 

curso destina-se a cidadãos com idade igual ou superior a 16 anos que pretendam aprender 

português como língua estrangeira e tem a duração de um ano letivo, composto por dois 

semestres independentes de sessenta horas letivas cada (duas aulas de duas horas por 

semana). O curso está dividido em doze níveis de proficiência, tendo em conta o QECR, 

previstos para três tipos de utilizador da língua: utilizador elementar (A1 e A2), utilizador 

independente (B1 e B2) e utilizador proficiente (C1 e C2). 

O EP foi desenvolvido no nível A2, em duas turmas distintas, uma no primeiro 

semestre e outra no segundo semestre do ano letivo de 2017/2018. 

O grupo de estágio em que o professor estagiário se encontrava, sob a orientação 

da Professora Doutora Ângela Carvalho, era um grupo feminino e heterogéneo, tanto ao 

nível das nacionalidades como dos conhecimentos linguísticos e didáticos, composto por 

quatro estudantes portuguesas, uma estudante chinesa e uma estudante timorense. Os 

elementos do grupo lecionaram sete aulas em diferentes níveis, sendo que um 

desenvolveu o estágio no nível A1.2, dois no nível A2, um no nível B2 e dois no nível 

A2/B1 com seis aulas sujeitas a avaliação. Destacam-se, ainda, os diferentes espaços de 

estágio, uma vez que uma estudante fez o estágio em Praga (República Checa), outras 

duas na Alemanha (Mainz e Berlim), outra estudante fez estágio no Departamento de 
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migrações da casa Diceosana do Episcopado do Porto e as restantes na Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto. 

Os membros do grupo criaram um ambiente propício ao trabalho conjunto, focado 

no aperfeiçoamento da língua, na preparação e execução das aulas e na partilha de 

opiniões construtivas. 

Ao longo do estágio houve sempre comentários da professora orientadora e dos 

elementos do grupo após a observação das aulas lecionadas. A observação e o  comentário 

são duas ferramentas que consolidam e motivam os elementos do grupo para o 

desenvolvimento da prática letiva. 

Quanto às regências realizadas, no primeiro semestre foi lecionada a regência 0 

no dia 23 de novembro de 2017, com o objetivo de a professora estagiária poder 

familiarizar-se com o ambiente de ensino de PLE e a primeira regência avaliada. No 

segundo semestre foram lecionadas as restantes regências, sujeitas à avaliação prevista. 

A regência 1, composta por duas unidades letivas, decorreu nos dias 10 e 11 de 

janeiro de 2018. A regência 2, composta por uma unidade letiva, decorreu no dia 22 de 

março de 2018. A regência 3, composta por duas unidades letivas, decorreu nos dias 23 e 

24 de abril de 2018. A última regência, composta por uma unidade letiva, decorreu no dia 

14 de maio de 2018. Cada unidade letiva teve a duração de duas horas. 

 

1.2. Caracterização dos grupos de estudantes 

O EP decorreu em duas turmas de diferentes características, nomeadamente no 

que diz respeito à nacionalidade, idade, dificuldades sentidas em relação à língua-alvo e 

expetativas quanto à sua aprendizagem). 

Os alunos do primeiro semestre eram no total vinte e cinco, compondo-se a turma 

de vinte e um alunos do nível A2.1 e quatro estudantes do nível A2.2. Tratava-se de um 

grupo heterogéneo, composto por quatro alunos alemães, dois alunos argentinos, uma 

aluna belga, um aluno equatoriano, uma aluna espanhola, um aluno francês, um aluno 

húngaro, um aluno iraniano, uma aluna japonesa, três alunos de dupla nacionalidade (um 

aluno luso-francês e dois alunos luso-equatorianos), uma aluna luxemburguesa, uma 

aluna mexicana, uma aluna montenegrina, um aluno sírio, uma aluna sueca, um aluno 

suíço, quatro alunos timorenses, e de idades compreendidas entre os 18 e os 38 anos.  O 

perfil linguístico dos aprendentes era diverso, sendo que possuíam onze línguas maternas 

diferentes, a saber: alemão, árabe, azerbaijano, espanhol, francês, húngaro, japonês  
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luxemburguês, servo-croata, sueco e tétum. Quanto às línguas estrangeiras, o inglês era a 

mais dominante (vinte e cinco alunos), seguido do francês (oito alunos), espanhol (quatro 

alunos) e alemão (três alunos). Alguns aprendentes afirmavam ainda saber chinês, 

indonésio, italiano, persa russo e turco como é possível verificar-se no Gráfico 1 (Anexo 

1). 

Embora os alunos apresentassem um nível básico de conhecimento linguístico do 

português, eram capazes de usar a língua de uma forma bastante eficaz. No entanto, havia 

aprendentes cujo conhecimento linguístico era efetivamente muito básico. As fichas de 

identificação revelaram que as suas expetativas quanto à aprendizagem da língua se 

relacionavam sobretudo com o desenvolvimento da competência oral, enquanto que a 

escrita se assumia como a área na qual sentiam mais dificuldades. O interesse em 

desenvolver a competência escrita foi referido apenas por alguns estudantes, quando 

comparado com o interesse em desenvolver a oralidade (Gráfico 2). 

 

 

Gráfico 2: Competência escrita versus competência oral 

 

A turma do segundo semestre era composta por quinze estudantes que eram de 

dois níveis diferentes: seis alunos do nível A2.1 e nove estudantes do nível A2.2. Tratava-

se igualmente de um grupo heterogéneo, composto por uma aluna belga, uma aluna 

burquinense, um aluno canadiano, uma aluna cubana uma aluna equatoriana, dois alunos 

espanhóis, três alunos franceses, duas alunas japonesas, uma aluna paraguaia, uma aluna 

russa e uma aluna ucraniana, e de idades entre os 20 e os 51 anos. O perfil linguístico dos 

aprendentes era distinto de um ao outro, visto que havia cinco línguas maternas diferentes: 

28%

72%

Indicam a competência de escrita Indicam a competência oral



 

 52 

espanhol, francês, japonês, mooré/dioula e russo. Em relação às línguas estrangeiras, o 

inglês era a mais dominante (doze alunos), seguido do espanhol, russo e alemão (dois 

alunos), tendo sido o francês, o indonésio e o guarani referidas apenas uma vez, tal como 

dá conta o Gráfico 3 em Anexo 1.  

 Em relação ao conhecimento linguístico do português, havia, para além de quem 

apresentava um conhecimento básico, aprendentes cujo conhecimento linguístico era já 

bastante coincidente com o conhecimento previsto para este nível.   

As fichas de identificação (Anexo 3) revelaram que as suas expetativas quanto à 

aprendizagem da língua se relacionavam principalmente com o desenvolvimento da 

competência oral, e nela da pronúncia, e o uso dos tempos verbais, enquanto que ninguém 

demonstrava particular interesse pela escrita. 

Apesar de os alunos do segundo semestre não revelarem interesse pela escrita, 

uma das suas expetativas (uso dos tempos verbais) relaciona-se diretamente com a 

mesma,  dado que, ao produzir um texto em português o aluno pode desenvolver o seu 

conhecimento linguístico, nomeadamente o uso dos tempos verbais. 

Relativamente às dificuldades sentidas pela língua portuguesa, na ficha de 

identificação  (Anexo 2) revela que a maior parte dos alunos do primeiro semestre revelou 

mais dificuldade na escrita, ao passo que os alunos do segundo semestre manifestaram 

quase todos dificuldade ao nível da gramática e da oralidade (Gráficos 4 e 5). 

               

 

14%

29%

25%

18%

14%

Conjugar os verbos

Escrever

Falar

Ouvir

Procunciar os sons das
palavras

 Gráfico 4: Dificuldades sentidas pelos alunos do primeiro semestre 
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 Partindo dos dois gráficos, podemos verificar que a dificuldade relacionada com 

conjugação verbal, sentida pelos alunos da turma do primeiro semestre, assim como as 

dificuldades relacionadas com a gramática e o vocabulário, indicadas pelos alunos do 

segundo semestre estão articuladas também com a escrita, sendo que a produção textual 

exige aos aprendentes ter um portefólio de recursos linguísticos, nomeadamente domínio 

de algum léxico, conjugação verbal e outros aspetos gramaticais, para que tenha lugar 

uma produção escrita coerente e coesa. Desta forma, podemos inferir que, 43% das 

dificuldades indicadas pelos alunos do primeiro semestre e 46% das dificuldades dos 

aprendentes do segundo estão relacionadas com a escrita. 

Ao nível da aprendizagem da língua, o grupo do primeiro semestre revelou-se 

genericamente pouco empenhado, não mostrando atribuir grande importância às aulas, 

eventualmente por ter aulas em horário pós-laboral (das 17:30 às 19:30) e pelo elevado 

número de alunos da turma. Por sua vez, o grupo do segundo semestre manifestou um 

comportamento maduro e muito colaborativo, caracterizando o ambiente da aula como 

repleto de interesse e curiosidade relativamente à língua e às várias competências a 

desenvolver. 

 

27%

33%

27%

13%
Falar

Gramática

Pronúncia

Vocabulário

 Gráfico 5: Dificuldades sentidas pelos alunos do segundo semestre 



 

 54 

2. Opções metodológicas 

 A segunda parte deste capítulo tomou como referência a componente teórica, ou 

seja, diz respeito à aplicação da prática pedagógica dos princípios teóricos apresentados 

no primeiro capítulo. 

 Durante a prática pedagógica, foram elaboradas atividades didáticas cujo objetivo 

principal era o desenvolvimento da CPE nos alunos, sem, no entanto, deixar de parte as 

restantes competências. Deste modo, a metodologia adotada foi a de investigação-ação, 

que é descrita por Coutinho et al., (2009, p. 360) como “uma família de metodologias de 

investigação que incluem acção (ou mudança) e investigação (ou compreensão) ao 

mesmo tempo, utilizando um processo cíclico ou em espiral, que alterna entre acção e 

reflexão crítica”.  

De acordo com Fernandes (2006, p. 76), “o contributo da investigação-ação na 

prática educativa pode e deve levar a uma participação mais activa do professor, como 

agente de mudança.”. Acrescenta ainda Quintas (1998) que “a investigação ação pode 

ajudar o professor/educador a ‘desenvolver estratégias e métodos’ para que a sua actuação 

seja mais adequada, bem como, ‘propiciar técnicas e instrumentos de análise da 

realidade, assim como formas de recolha e análise de dados’”. Assim, esta metodologia 

permitiu-nos observar, refletir, planear, criar e executar as aulas de uma forma mais 

sustentada a fim de levar os alunos a desenvolver a CPE. 

No que concerne a esta metodologia, nomeadamente a relação entre a prática e a 

reflexão, Schon (1983) destaca que o professor como investigador deve fazer três 

reflexões: reflexão na ação, reflexão sobre a ação e reflexão sobre a reflexão na ação. 

Desta forma, estas reflexões são feitas durante a execução das aulas, após a sua lecionação 

e devem conduzir a uma prática de reflexão sobre os momentos anteriormente referidos. 

Parece-nos ainda importante mencionar a relevância da reflexão durante e após as aulas 

observadas, durante a preparação das aulas. É fundamental que as atividades 

extracurriculares sejam sujeitas ao mesmo ciclo de reflexões. 

As observações de aulas foram um momento, e a principal oportunidade, de 

familiarização com o ambiente do ensino-aprendizagem de PLE, permitindo, 

inclusivamente, aprofundar conhecimentos linguísticos desenvolver a reflexão 

metalinguística. Por outro lado, foi uma chance de conhecer a turma, nomeadamente as 

características dos alunos, o seu conhecimento linguístico e o processo de interação entre 

os alunos.  
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 O processo mencionado e a preparação e execução das aulas no primeiro semestre 

levou-nos a planificar a ação didática de forma mais ponderada e refletida no segundo 

semestre. 

 

De seguida apresentam-se, de uma forma resumida, as competências abrangidas 

no plano de desenvolvimento da CPE em cada regência do segundo semestre: 

 

Figura 2: Resumo das competências trabalhadas nas propostas do estudo de caso 

 

A figura acima dá conta do percurso realizado no âmbito do projeto de 

investigação-ação, podendo-se verificar uma gradual integração de mais competências e 

uma passagem de um trabalho de escrita mais orientado para um trabalho mais autónomo, 

tendo sido considerado em todo o plano o desenvolvimento da competência 

metalinguística como um aspeto essencial do desenvolvimento da CPE.  

Na Figura 2 podemos verificar que as atividades associadas ao desenvolvimento 

da CPE surgiram no último momento da aula, considerando que as atividades propostas 

para o desenvolvimento de outras competências lhe serviriam de apoio. Em relação os 

princípios teóricos apresentados na primeira parte, de seguida apresentam-se as atividades 

propostas no estudo de caso, no âmbito da produção escrita, em função dos três processos 

de escrita: 

 

Reg. 2 

Interação oral

Compreensão visual para produção 
escrita  (observação de imagens)

Produção escrita (nomeadamente 
reescrita) 

Reg.3

Interação oral

Compreensão oral 

Lexical (alargamento)

Funcionamento da língua 

Produção escrita

Reg.4

Compreensão escrita

(remediação de erros)

Interação oral

Compreensão escrita

Produção escrita
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Figura 3: Atividades do estudo de caso distribuídas pelos três processos de escrita 

 

A recolha de dados para o estudo de caso começou pela atividade diagnóstica 

individual realizada na regência 2, na turma do segundo semestre. O diagnóstico foi 

aplicado neste momento e a este grupo de estudantes, uma vez que iriam ser executadas 

junto desse público as restantes regências. 

 Os materiais utilizados durante a prática letiva focaram-se na seleção e utilização 

de materiais autênticos pretendendo tornar as aulas mais dinâmicas e enriquecedoras 

tendo em vista o desenvolvimento da CPE. Ao longo das quatro regências do segundo 

semestre foram utilizadas imagens, textos, vídeos como modelo para a produção textual. 

Os exercícios propostos orientaram-se para desenvolver a competência linguística, a 

compreensão da leitura, a interação e compreensão orais. Na competência linguística 

tratou-se da competência lexical e gramatical. A nível da compreensão da leitura, pôs-se 

em evidência as categorias da narrativa e a estrutura de um texto narrativo como auxiliar 

da compreensão de texto. Na interação e compreensão orais, versou-se sobre o registo das 

informações obtidas mediante a fala e a audição. 

  Os dados recolhidos para o presente trabalho foram os textos narrativos 

produzidos pelos aprendentes. Comparam-se os textos dos alunos produzidos ao longo da 

Planificação

R.2. Resposta a questões sobre as categorias da narrativa a propósito de
imagens sobre o fim de semana de alguém.

R.3. Interação oral entre os alunos sobre as suas viagens preferidas para
recolha de informações.

R.4. Correção de erros e resposta às questões sobre um conto.

Textualização

−R.2. / R.3.Escrita do texto segundo o plano traçado

−R.4. Reescrita de um conto

Revisão

De uma forma geral, revisão e alteração dos aspetos considerados necessários
após a escrita e (re)leitura do texto.

R.2. Correção de texto de um colega com outra cor e reescrita do texto depois de
ter sido corrigido por um colega, pela professora estagiária e pela professora
regente.

R.3. Reescrita do texto, sublinhando os erros cometidos no texto da primeira
versão.

R.4. Remediação dos erros do texto da R.3.
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intervenção pedagógico-didática, de modo a averiguar a contribuição da intervenção 

sobre o texto narrativo para o desenvolvimento da CPE, principalmente a nível do texto 

narrativo. No entanto, depois de identificar todos os textos, só foram analisadas produções 

de cinco aprendentes, uma vez que só cinco elementos entregaram todos os textos de 

todas as regências, ou seja, estes realizaram todas as atividades propostas para a escrita 

ao longo das três regências executadas no segundo semestre. 

 

3. Propostas didáticas e a sua implementação  

Como foi referido anteriormente, o EP consistiu em seis unidades letivas avaliadas 

e uma unidade letiva não sujeita a avaliação, num total de 12 horas (720 minutos). As 

unidades letivas em questão vão ser seguidamente descritas de uma forma 

pormenorizada: 

 

3.1. Regência 0 

A regência 0 foi composta por uma unidade letiva de duas horas, tendo tido lugar 

no dia 22 de novembro de 2017. Foi lecionada aos alunos do primeiro semestre do nível 

A2 e tinha como principal objetivo que a professora estagiária se familiarizasse com o 

ambiente de ensino-aprendizagem e desse início ao desempenho como docente na 

formação inicial no âmbito de ensino de PLE. Por outro lado, foi uma oportunidade para 

se familiarizar com os alunos antes de dar as outras aulas avaliadas, contactando mais de 

perto com os aprendentes e as suas características com processo de lecionar uma aula de 

PLE e com a forma como os alunos trabalhavam ou aprendiam. 

 A história de Portugal, nomeadamente, o primeiro rei de Portugal, foi o tema desta 

aula. Este tema permitiu aos alunos contactar um pouco com a história de um dos países 

de língua oficial portuguesa, mediante a visualização de um vídeo de animação que relata 

os feitos do rei D. Afonso Henriques4. Num primeiro momento, foi feita uma interação 

oral com os alunos sobre duas imagens de D. Afonso Henriques, uma pintura e a sua 

estátua em Guimarães (Anexo 4), com o objetivo de criar interação oral com os alunos 

acerca do tema que ia ser tratado na aula; para além disso deu-lhes oportunidade de se 

expressarem em português. 

                                                             
4 https://www.youtube.com/watch?v=LgSgL9ObAs0 [20/12/2018]. 
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Depois do diálogo sobre as imagens, os alunos visualizaram o vídeo uma vez para 

adquirirem uma visão geral da temática do mesmo. De seguida, visualizaram-no outra 

vez para realizarem um exercício de compreensão oral sobre os assuntos tratados no vídeo 

(exercícios 1 e 2 do Anexo 5). Esta atividade tinha como objetivo testar a audição ou a 

compreensão oral dos alunos em português. Após este momento, foi proposta a leitura 

silenciosa aos alunos do texto da transcrição do vídeo (Anexo 6) para a realização do 

exercício de compreensão de escrita (exercício 3 e 4 do Anexo 5) direcionado para o 

alargamento do léxico e a identificação das categorias da narrativa que estão presentes no 

texto, isto é, uma forma de levar os alunos a conhecerem um pouco sobre algumas das 

características de um texto narrativo. Para além disso, foi proposto também um exercício 

de gramática que conteve a identificação dos verbos conjugados no passado (Pretérito 

Perfeito Simples) e no Presente do Indicativo, uma vez que o tempo dominante era o 

Presente do Indicativo que se usava para dar ênfase ao relato dos acontecimentos passados 

(presente histórico) (exercício 5 e 6 do Anexo 5). Desta forma, os alunos puderam 

identificar e conhecer um outro uso do Presente. 

No final desta aula, realizou-se uma atividade de expressão oral sobre uma figura 

histórica do país dos alunos (exercício 7 do Anexo 5). A atividade foi executada em grupo 

para os alunos que eram da mesma nacionalidade e de forma individual para quem não 

tinha nenhum colega da sua nacionalidade. Neste caso, tiveram oportunidade de pesquisar 

sobre uma das figuras históricas do seu país de origem para apresentá-la aos colegas de 

uma forma resumida, pois só tinham 5 minutos para a apresentação. Os alunos deviam 

escrever um texto pequeno que se destinava a apresentar a figura histórica escolhida, mas 

devido ao limite do tempo fizeram apenas uma pequena apresentação oral de 5 minutos. 

Após as apresentações, a professora estagiária corrigiu os principais erros orais e fez um 

comentário global sobre o desempenho do estudante. 

 

3.2. Regência 1 

A regência 1 foi constituída por duas unidades letivas, tendo tido lugar no dia 10 

e 11 de janeiro de 2018. Cada unidade letiva teve a duração de duas horas (120 minutos). 

O público-alvo foi o mesmo da regência 0. Esta unidade didática já contempla atividades 

orientadas para o desenvolvimento da CPE. 

 



 

 

 

 59 

 

                                 3.2.1. Unidade letiva 1 

Na primeira unidade didática foi trabalhado, dentro do texto narrativo, a lenda 

(Anexo 9). “A lenda da Atlântida” foi o texto proposto para esta unidade e está 

relacionado com a história da origem da ilha de São Miguel. Foi escolhido este tema com 

o fim de levar os alunos a aprofundarem o conhecimento das características do texto 

narrativo, assim como sobre aspetos culturais, como uma das ilhas do arquipélago dos 

Açores. Neste texto, os estudantes aprenderem um novo tempo verbal no passado, 

nomeadamente o Pretérito-Mais-que-Perfeito Composto do Indicativo, e escreverem uma 

lenda do seu país. 

O texto foi acompanhado de um áudio que permitia aos alunos treinarem a sua 

compreensão oral5. Na primeira atividade foi mostrada uma fotografia do arquipélago dos 

Açores para os estudantes descreverem e falarem sobre as suas ilhas (Anexo 7). Depois 

de falarem sobre a imagem, escutaram o áudio do texto e ao mesmo tempo realizaram um 

exercício de correção dos erros (Anexo 8). A lenda no seu registo escrito incluía, “erros”, 

palavras alteradas do texto original, para que os alunos ouvissem e os corrigissem. Foi 

uma forma de testar o conhecimento linguístico dos alunos e alargar o seu léxico, além 

de promover igualmente a manutenção da atenção ao texto em escuta. Depois de realizar 

este exercício, a atividade seguinte consistiu na realização de um exercício de 

compreensão escrita sobre a história original relatada no texto (exercícios 2 e 3 do Anexo 

9) e num exercício de gramática, focado no Pretérito Mais-que-Perfeito Composto do 

Indicativo (exercício 5 do Anexo 9), nas categorias da narrativa e na estrutura do texto 

(exercício 4 do Anexo 9). Este exercício tinha como objetivo consciencializar os alunos 

relativamente às características de um texto narrativo, para posteriormente poderem 

escrever um texto do mesmo tipo, nas restantes aulas do estágio. No funcionamento da 

língua foi destacado o tempo verbal mencionado, dado poder surgir com regularidade 

num texto narrativo. 

Após a realização desses exercícios, a última atividade desta unidade centrou-se 

no objeto de estudo deste trabalho: produção escrita segundo as três fases de escrita. Antes 

de os alunos escreverem, realizaram primeiro uma planificação, respondendo a algumas 

perguntas sobre a lenda do seu país que iam relatar por escrito (exercício 6 do Anexo 9). 

                                                             
5 Contos de Lá, 2013, Direção Regional das Comunidades dos Açores. 
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Nesta fase, as perguntas relacionaram-se com a(s) personagem(ns), o espaço, a sequência 

da história, o problema central e sua resolução. Esta fase consistiu numa forma de 

preparação do tema, tendo em conta o objetivo do seu relato. 

Depois da planificação, seguiu-se a fase de textualização, na qual escreveram uma 

lenda típica do seu país tendo em consideração as respostas dadas na fase anterior. Neste 

contexto, os estudantes tiveram oportunidade de narrar a sua lenda em português e pelas 

suas próprias palavras. Depois de escreverem o texto individualmente, fizeram a sua 

revisão e alguma alteração caso fosse necessária.  

Infelizmente, os alunos não conseguiram escrever a lenda na aula devido à falta 

para cada atividade, teve origem no nervosismo inicial da professora estagiária e por certa 

insegurança em alguns aspetos linguísticos. 

Deste modo, a escrita e a revisão passaram a ser o trabalho de casa nesta unidade 

letiva. 

 

                                     3.2.2. Unidade letiva 2 

A segunda unidade letiva deu continuidade à aula anterior, partindo da retoma da 

aula passada pela professora estagiária e pelos alunos. A temática abordada nesta unidade 

didática é inerente à escrita da conhecida fábula “Os três porquinhos” (Anexo 10). Esta 

unidade letiva foi dedicada apenas à atividade de escrita, devido ao tempo necessário para 

a realização da mesma.  

Antes de os aprendentes produzirem o texto, dialogaram com a professora sobre 

as características da fábula, de modo a garantir o seu conhecimento sobre a mesma. Após 

isso, a professora estagiária colocou os alunos em grupo de três pessoas para produzirem 

o texto em conjunto. Na fase de planificação, ou seja, durante a preparação, observaram 

tiras de imagens, pois tinha sido distribuída a história por imagens com uma coluna branca 

em baixo das tiras para descreverem cada imagem (Anexo 10). Portanto, antes de escrever 

a história escreveram primeiro frases para cada imagem usando, verbos em tempos do 

passado e os vocábulos fornecidos na instrução (exercício 2 do Anexo 11). Adotou-se 

esta estratégia para proporcionar mais suporte à organização de ideias antes da escrita do 

texto solicitado.  

Após a criação das frases, os alunos, em grupo, juntaram-nas de modo a produzir 

um texto, usando os conectores fornecidos. No final, fizeram a revisão e a alteração do 

que foi necessário. 
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O trabalho de casa desta aula consistiu na criação de frases com verbos no 

Pretérito Perfeito Simples e Pretérito Mais-que-Perfeito Composto do Indicativo e com 

base em cenas apresentadas em imagens dadas e alusivas a histórias de animação (Anexo 

12). 

 

3.3. Regência 2 

A regência 2 ocorreu no segundo semestre do mesmo ano académico, no dia 22 

de março de 2018, e foi composta apenas por uma unidade letiva que teve duas horas de 

duração. Os alunos deste semestre possuíam características diferentes, em comparação 

com os do primeiro semestre. Uma vez que no primeiro semestre não houve lugar para 

uma aula de diagnóstico dedicada à produção escrita, esta unidade letiva representou uma 

aula de avaliação diagnóstica tendo em vista a avaliação da capacidade de escrita dos 

alunos, identificando as dificuldades que enfrentavam no processo de escrita e que 

revelavam no produto escrito e as suas destrezas no âmbito desta competência. Este 

diagnóstico objetivava a planificação de atividades de escrita que fossem ao encontro das 

necessidades dos alunos. 

 

                                 3.3.1. Unidade letiva 3 

Esta unidade letiva versou a escrita de um texto narrativo sobre o fim de semana 

de alguém e contemplou a correção desse mesmo texto por outro colega. Os tópicos 

escolhidos tinham como objetivos gerais o desenvolvimento da CPE dos aprendentes com 

base nos três processos cognitivos (planificação, textualização e revisão) e fomentar a 

capacidade de refletirem sobre a língua-alvo. 

Na sequência da aula diagnóstica, concluímos que seria melhor dedicar as aulas 

centradas no desenvolvimento da CPE integralmente a este fim. Na pré-atividade, antes 

da fase de planificação, e aproveitando o hábito de relatar o fim de semana oralmente, a 

professora estagiária pediu a alguns alunos para descreverem o seu fim de semana de 

modo a introduzir o tema principal de todas as atividades desta unidade letiva. Desta 

forma, puderam expressar-se em português, apesar de só alguns dos estudantes terem 

falado devido ao tempo atribuído a este passo da aula. Findo este momento, foram 

propostas algumas imagens que representavam atividades realizadas frequentemente 
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pelos alunos ao fim de semana. Estas imagens constavam duma ficha de trabalho (Anexo 

13). A ficha tinha imagens diferentes (seis fichas diferentes para um total de quinze 

alunos) de uma personagem e de quatro atividades que essa pessoa realizou. As imagens 

apresentadas relacionavam-se com assuntos conhecidos dos aprendentes e da sua vida 

diária (cf. “Conselho da Europa, 2001, p. 49 - Quadro 1. - A2), tais como transportes, 

comida, lugares, família, etc. De seguida, responderam às perguntas da fase de 

planificação relacionadas com as categorias da narrativa alusivas às imagens, como 

“Quem é essa personagem?”, “O que é que fez no fim de semana?”, “Onde é que ela 

passou o fim de semana?”. Para além disso, numeraram atividades feitas pelas 

personagens no sábado e no domingo (exercício 2 do Anexo 13). Depois de responderem 

a essas perguntas, numeraram as atividades e juntaram todas as informações de forma a 

criar um texto narrativo, individualmente, com um máximo de 300 palavras (Anexo 14). 

Depois de o escreverem, passaram para a fase de revisão, tendo de corrigir o texto do 

outro colega. Para corrigirem o texto, trocaram-no com outro colega e fizeram a sua 

correção, isto é, leram com atenção o texto do outro colega e corrigiram os erros que 

encontraram no texto com uma caneta de outra cor. Considerando que esta atividade 

poderia ser encarada pelos aprendentes como um pouco difícil, pelo seu repertório 

linguístico limitado, a professora estagiária forneceu alguns parâmetros6 para orientar a 

correção do texto, a saber: o uso da preposição de lugar e com meios de transporte, o uso 

dos tempos verbais e a sua conjugação, a concordância de género e número e a 

concordância entre as imagens e, por fim, observação da estrutura do texto (introdução, 

desenvolvimento e conclusão). Os estudantes focaram-se nesses itens no momento da 

correção dos erros cometidos pelos seus colegas, ao mesmo tempo que refletiam sobre os 

erros frequentes que cometiam ao expressarem-se em sala de aula. Após a correção, os 

alunos comentaram os textos dos colegas, por escrito, numa caixa a seguir ao texto, com 

vista a apreciar os trabalhos e a dar sugestões sobre os mesmos. 

A escrita que os alunos produziram foi feita individualmente para que a professora 

estagiária pudesse analisar o texto de cada um dos aprendentes e identificar as suas 

dificuldades na escrita, contribuindo para a planificação das aulas das restantes regências 

do semestre. 

 Nesta aula não houve trabalho de casa porque consistiu numa unidade letiva 

dedicada ao diagnóstico da CPE. 

                                                             
6 Os parâmetros definidos basearam-se nos erros mais frequentes cometidos pelos aprendentes de forma 

oral ou nos trabalhos escritos entregues para correção à professora regente. 
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3.4. Regência 3 

A regência 3 correspondeu às unidades letivas 4 e 5 que tiveram lugar no dia 23 e 

24 de abril de 2018. Cada unidade teve duas horas de duração. Depois de identificar 

algumas dificuldades da produção escrita dos alunos na unidade letiva 3, as presentes 

unidades letivas foram dedicadas à proposta de atividades que fomentaram ao 

desenvolvimento da CPE em português, centrando-se no ultrapassar das dificuldades 

reveladas pelos estudantes. No que diz respeito à produção escrita realizada na regência 

2, os alunos demostraram uma capacidade alta de relatar por escrito as atividades do fim 

de semana de alguém, apesar de possuírem limitados recursos linguísticos (os previstos 

para o nível que frequentavam). 

 

                                 3.4.1. Unidade letiva 4 

A aula iniciou-se com a distribuição dos textos corrigidos pela professora 

estagiária e pela professora regente. Os alunos receberam os seus textos para confirmarem 

os erros que tinham cometido e os esclareceram com a professora estagiária. A professora 

chamou a atenção para os erros mais comuns e frequentemente encontrados nos textos 

dos alunos. No final desta pré-atividade, a professora pediu para os alunos reescreverem 

o seu texto corrigido, em casa, atendendo às correções recebidas, e para o entregarem nas 

aulas seguintes. Foi uma forma de fazer a revisão e correção dos seus textos. 

De seguida, os estudantes visualizaram um vídeo7 sobre um português que viajou 

pela cidade do Porto, para que conhecessem um pouco sobre a cidade invicta, 

principalmente sobre a história de alguns edifícios emblemáticos, como o Hotel Sagres, 

a Torre dos Clérigos, a Livraria Lello e o Café Majestic. Este vídeo procurou demonstrar 

as atividades reais relacionadas com uma visita turística a uma cidade. Por outro lado, 

este foi escolhido para que no final desta regência os alunos pudessem escrever um texto 

narrativo sobre a viagem preferida dos seus colegas.  

Os alunos visualizaram o vídeo uma vez para perceberem de uma forma geral o 

tema do mesmo e para falarem com a professora acerca do que tinham compreendido. De 

seguida, viram outra vez o vídeo e preencheram algumas colunas na ficha de trabalho 

                                                             
7 https://www.youtube.com/watch?v=U-LMRkxxNqQ [19/04/2018]. 
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(exercício 1 do Anexo 15) que continham aspetos alusivos a transportes, comida, lugares 

e objetos médicos. Este exercício levou os alunos a alargarem o seu léxico e praticarem a 

sua compreensão oral. Após isso, viram outra vez o vídeo para resolverem as perguntas 

sobre quem é a personagem do vídeo, os lugares visitados por ela e algumas palavras 

típicas portuenses ditas pela personagem (exercício 2 do Anexo 15). Esta atividade tinha 

como objetivo a compreensão do vídeo e a identificação de expressões ou linguagem oral 

típicas do Porto, tal como a palavra “viva” é pronunciada como “biba”. A atividade de 

compreensão e expressão oral introduziu o tema “viagem” para que os alunos o 

interiorizassem antes de escreverem a viagem preferida de um colega de turma. 

Depois da atividade de compreensão oral, os alunos receberam a transcrição do 

vídeo para responderem a uma questão que dizia respeito à identificação do uso de 

preposições, sendo esta uma das dificuldades identificadas nos textos escritos pelos 

alunos (exercício 3 do Anexo 15).  

Nesta unidade didática abordou-se também o Pretérito Mais-que-Perfeito 

Composto do modo Indicativo. Este foi um tema gramatical novo para a maioria dos 

alunos, apesar de alguns já o terem estudado no nível anterior (no caso dos alunos do 

nível A2.2). Contudo, como continuaram a não empregar corretamente este tempo verbal, 

concluímos que seria adequado lecionar este conteúdo gramatical, considerando que é 

utilizado também no passado para relatar acontecimentos anteriores a outros 

acontecimentos passados. Em relação à explicação desse tempo verbal, a professora 

estagiária utilizou três imagens do vídeo que revelavam uma ação realizada depois de 

outra, exemplificando-o com uma apresentação PowerPoint (Anexo16). A professora 

questionou sempre aos alunos antes da sua explicação, porque alguns já conheciam este 

tempo verbal, como referido anteriormente. Depois deste momento dialogal para 

explicação do tempo verbal (usos e formação), a professora projetou em PowerPoint 

algumas frases para os alunos completarem com este tempo (exercício da Gramática 

Ativa 1 do Anexo 16). 

O trabalho de casa para esta unidade letiva foi o preenchimento de espaços em 

branco com os verbos no Pretérito Mais-que-Perfeito Composto e no Pretérito Perfeito 

Simples do Indicativo. Para além disso, tinham de ler (i) um texto produzido por nós 

(Anexo 17) que completar com os verbos dados nos mesmos tempos verbais e (ii) uma 

ficha de conectores textuais para os ajudar a escrever o texto do dia seguinte/da aula 

seguinte, visto que o texto anterior não apresentava muitos conectores. O conector mais 

usado foi a conjunção “e”. Também foi solicitado aos alunos que levassem para a aula 
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seguinte uma fotografia da sua viagem preferida, para dialogarem com um colega sobre 

a mesma. 

  

                                 3.4.2. Unidade letiva 5 

 Esta unidade letiva de continuação à aula anterior começou com a correção do 

trabalho de casa sobre o Pretérito Mais-que-Perfeito Composto e o Pretérito Perfeito 

Simples do Indicativo. De seguida, os alunos sentaram-se, de acordo com as indicações 

da professora estagiária, em pares e um grupo de três elementos, e interagiram oralmente 

sobre a fotografia relacionada com a sua viagem preferida de cada um. Enquanto falavam, 

também tinham de registar algumas informações sobre a viagem preferida do colega 

tendo em conta os aspetos indicados em cada coluna da ficha de trabalho (Anexo 18): 

nome do visitante, país ou cidade visitada, momento da realização da viagem, duração da 

viagem, lugares visitados, lugares preferidos com justificação, transporte usado durante a 

viagem e justificação da escolha desta viagem como preferida. Depois da recolha destas 

informações e da conversa, fizeram também um exercício de criação de frases sobre a 

viagem dos colegas com os verbos no Pretérito Mais-que-Perfeito Composto e no 

Pretérito Perfeito Simples do Indicativo (exercício 1.1 do Anexo 18). Esta parte funcionou 

como a fase de planificação para produzir um texto narrativo.  

Após este passo, com base nas informações recolhidas e frases criadas na fase de 

planificação, os alunos produziram um texto com um máximo de 300 palavras sobre a 

viagem preferida do colega (Anexo 19). Durante o processo da escrita e transcrição das 

ideias, a professora estagiária chamou a atenção da turma para o uso de conectores 

(trabalho de casa) e outros aspetos como o uso dos verbos nos tempos passados. 

Depois de escreverem o texto, por causa do limite do tempo da aula, os alunos não 

conseguiram fazer a revisão do mesmo, e por esta razão foi-lhes solicitado que 

corrigissem o texto em casa, sublinhando os erros a outra cor e reescrevendo o texto após 

a sua (auto)correção, para entregar nos dias seguintes. Antes de voltaram para casa, a 

professora distribuiu também uma ficha de estratégias de aprendizagem para os alunos 

recorrerem aquando da planificação, textualização e revisão de um texto, como forma de 

desenvolverem a CPE (Anexo 20). 
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3.5. Regência 4 

Esta regência foi a última dada e correspondeu a uma unidade letiva. Teve lugar 

no dia 14 de maio de 2018 e duração de duas horas. Os alunos contactaram com um texto 

narrativo de um género diferente: um conto popular português intitulado “O sal e a água”. 

Nas outras regências os alunos tiveram oportunidade de escrever textos narrativos que se 

relacionavam com factos reais, enquanto que nesta aula pretendeu-se levar um conto que 

narrasse acontecimentos imaginários e que no final os alunos o pudessem reescrever. Foi 

uma atividade de escrita distinta em comparação com as outras do segundo semestre.  

 

                                 3.5.1. Unidade letiva 6 

A aula começou com um exercício de remediação dos erros relativo ao texto 

escrito na regência anterior. Considerando que esta aula foi a última do percurso do EP, 

considerou-se útil propor este exercício para chamar a atenção dos aprendentes para os 

erros que cometeram de forma mais repetida nas suas produções escritas. Foi um 

exercício de escolha múltipla, para identificar a correção adequada a cada erro 

apresentado; esses erros foram recolhidos dos textos dos alunos, escritos na regência 3 

(Anexo 21). Os alunos, em grande grupo, conseguiram corrigir todos os erros. 

Ainda como atividade de pré-escrita, teve lugar uma interação oral sobre “o sal”, 

antes de os alunos lerem o conto original. 

Depois da interação oral, leram o conto, primeiro em silêncio e de seguida em voz 

alta. Neste sentido, a professora aproveitou para corrigir a pronúncia da leitura oralizada. 

Depois da leitura, responderam, por escrito, a perguntas sobre o texto lido, as quais foram 

corrigidas oralmente em grande grupo (Anexo 22). Foi realizada também uma conversa 

sobre o assunto tratado no texto antes de responderem às perguntas. Após a correção das 

perguntas, enumeraram imagens segundo a sequência de ações apresentadas no conto. 

Depois de realizarem estes exercícios, reescreveram o conto com as suas próprias palavras 

(exercício V do Anexo 22). 

Os textos escritos foram corrigidos e entregues posteriormente, nas aulas da 

professora regente. A aula terminou com o agradecimento da professora estagiária aos 

alunos pela sua participação nas atividades letivas do seu EP. 
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4. Análise da implementação didática 

Considerando a metodologia adotada – investigação-ação –, que se foca na 

mudança no ensino e na aprendizagem de uma língua, a presente análise centra-se nas 

atividades de escrita propostas durante as três regências lecionadas no segundo semestre, 

considerando-as como etapas de um plano de intervenção para o desenvolvimento da 

CPE, desenhado para implementar num horizonte de quatro unidades letivas. 

Neste capítulo são analisados apenas textos produzidos nas regências 2, 3 e 4, 

visto que, a regência 1 foi a única dada no primeiro semestre. Para além disso, os textos 

dessa regência foram produzidos de diferentes formas: o primeiro foi feito 

individualmente e o segundo em grupo. Deste modo, não seria possível fazer a sua análise 

para aferir do desenvolvimento da CPE dos alunos do primeiro semestre de uma forma 

individual. Para apreciar a possível evolução dos aprendentes do grupo analisado, 

decidimos incluir na análise também os textos produzidos no âmbito do exame final. 

Foi possível recolher textos de catorze estudantes, no entanto, nem todos 

cumpriram as tarefas de escrita propostas para as quatro regências do segundo semestre. 

Desta feita, foram escolhidos para análise apenas os textos dos cinco alunos que os 

produziram todos os textos da regência 2 até ao texto do exame final. 

Concretamente, as amostras são analisadas em função das atividades referentes 

aos três processos de escrita e dos erros cometidos: 

 

• Planificação: cumprimento da fase. 

• Textualização: inclusão das ideias planeadas, estrutura e propriedades do 

texto, expressões de ligação, cumprimento do número de palavras e uso dos tempos 

verbais no passado e presente.  

• Revisão: auto e heterocorreção. 

• Erros cometidos nas diferentes fases e ao longo das regências. 

 

Os aspetos referidos8 têm como objetivos (i) aferir das habilidades de escrita dos 

alunos, (ii) o uso adequado e correto dos tempos verbais no passado e presente e (iii) 

                                                             
8 Os aspetos mencionados são apresentados detalhadamente em tabelas que podem ser consultadas no 

Anexo 23. As categorias de análise das secções “Revisão” e “Erros cometidos” tomam por referência 
Cristiano, J. M. (2010). Análise de Erros em Falantes Nativos e Não Nativos. Lisboa: LIDEL. 
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comprovar a contribuição dos três processos de escrita no desenvolvimento da CPE de 

textos narrativos. Para atingir estes objetivos foi encetada uma análise das planificações 

e textos recolhidos. 

Ressalva-se que na regência 4, na fase de planificação, não foram recolhidos e 

analisados os erros uma vez que foi feita uma correção apenas oral das questões a que os 

alunos tinham de responder. 

Para se proceder à análise dos textos, os alunos foram codificados com números 

de 1 a 14. Todavia, apenas serão considerados os alunos 2, 6, 9, 10 e 11 por terem sido os 

que realizaram todas as tarefas de escrita propostas, cuja análise se apresenta abaixo.  

 

 

4.1. Aluno 2 

 

Planificação 

Relativamente às atividades realizadas neste processo, o aluno revela que 

conseguiu planificar o texto mediante as respostas dadas às perguntas propostas na 

regência 2 e no texto do exame final. No entanto, às vezes não respondeu ao conteúdo da 

pergunta como “onde”, na regência 2, e “quem”, no texto do exame final. Para além disso, 

nas mesmas regências conseguiu organizar as atividades do sábado e do domingo e 

ordenar as ações das tiras de imagens segundo uma linha do tempo. Na regência 3, 

registou todas as informações relacionadas com a viagem do colega de uma forma 

adequada e, por último, construiu duas frases, usando verbos no Pretérito Perfeito Simples 

e Pretérito Mais-que-Perfeito Composto do Indicativo. 

Portanto, o aprendente não mostrou dificuldade de realizar a planificação foi capaz 

de fazê-la nos três textos, apenas não respondeu algumas perguntas adequadamente. 

 

Textualização  

Neste processo, a nível da inclusão de ideias planificadas na regência 2, 3 e no 

texto do exame final, encontram-se todas escritas no texto, menos algumas atividades do 

fim de semana da regência 2 e uma frase construída com os verbos no Pretérito Perfeito 

Simples e Pretérito Mais-que-Perfeito Composto do Indicativo na regência 3. Na regência 

4 conseguiu introduzir todas as ideias principais do texto original. Em relação à estrutura 

e ao título, todos os textos o têm e estão todos organizados em introdução, 

desenvolvimento e conclusão. Quanto às expressões de ligação, utilizou: mas, por isso, 
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e, além disso, então, porque, quando, como e entretanto. A maioria dos textos é composta 

por um parágrafo único. Isto fez com que os textos ficassem de mais difícil compreensão 

para o leitor. O número de palavras dos quatro textos oscila entre as 136 e 188 palavras, 

encontrando-se dentro dos limites solicitados. 

Uso dos tempos verbais 

Os tempos verbais que utilizou mais são o Pretérito Perfeito Simples e o Pretérito 

Imperfeito do Indicativo. Todavia, há algumas frases construídas no Presente e no 

Pretérito Mais-que-Perfeito Composto do Indicativo. 

Podemos dizer que, a nível textual, o aluno evolui de uma regência para outra, 

como vimos em: inclusão das ideias referidas na planificação, mesmo que não inclua 

tudo; criação dos títulos; uso das expressões de ligação são variadas assim com o número 

de palavra; cada texto é composto sempre com introdução, desenvolvimento e conclusão, 

assim como não ultrapassou o número de palavras determinado. Em relação a coesão e 

coerência textual, não se identifica muitos erros discursivos. Por outro lado, apesar de não 

responder algumas perguntas no primeiro processo, conseguiu produzir um texto com as 

ideias planificadas. O aspeto que não melhorou é a divisão do parágrafo. 

Revisão  

Na revisão, principalmente na atividade de heterocorreção da regência 2, o aluno 

conseguiu corrigir os erros gramaticais do colega. A nível de autocorreção da mesma 

regência, corrigiu os seus próprios erros de gramática e grafia, além disso mudou o título 

do texto. Na regência 3 corrigiu erros gramaticais, lexicais e de grafia relativos. No texto 

do exame final corrigiu apenas um erro de ortografia, embora houvesse muitos erros para 

serem corrigidos. Deste modo, podemos dizer que o aluno fez a revisão ao seu texto, mas 

não corrigiu muitos erros seus. 

 

Erros cometidos 

Nos quatro textos analisados, o aluno cometeu mais erros de gramática relativos 

ao uso de preposições, conjugação e tempo verbal e da grafia que se prendem aos erros 

ortográficos. Relativamente aos erros que cometeu na planificação, identificam-se alguns 

erros semelhantes na textualização da regência 2, 3 e do texto do exame final. No texto 

da regência 2, as categorias dos erros que cometeu na planificação encontram-se todas na 

textualização, ao passo que na regência 3 há um erro que está corrigido na textualização, 

como: (os pes = a pé). Além disso, em comparação com a regência 2, começou a corrigir 
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a conjugação que termina em -om para  -am (foram, ficaram, escolheram, tinham, etc). 

Na regência 4, na textualização encontram-se erros da mesma categoria da regência 3, 

por exemplo a confusão dos fonemas v e b, uso de lá e ali. Na regência 4, alguns erros da 

planificação encontram-se na textualização, como: erros de acentuação. Neste texto 

melhorou também a grafia (om para am). 

Assim sendo, no que concerne a este aspeto, há alguns erros que melhorou como 

acentuação e a desinência verbal de terceira pessoa do plural (-om em -am). A nível de 

coesão e coerência textual, nos textos não se verificam muitos erros de discurso. Por outro 

lado, continuou a manter erros de gramática, como regência e tempo verbal. 

 

4.2. Aluno 6 

 

Planificação  

Nesta fase, o aluno é capaz de responder às perguntas da regência 2 e do texto 

final, mas na regência 2, faz o mesmo que o aluno 2, pois na pergunta sobre o lugar 

misturou o que a personagem fez e o lugar visitado. Nos mesmos textos conseguiu 

organizar as atividades do sábado e do domingo e ordenar as ações segundo uma linha do 

tempo. Na regência 3, conseguiu registar todas as informações segundo o seu conteúdo, 

no entanto não construiu frases usando o Pretérito Perfeito Simples e o Pretérito Mais-

que-Perfeito Composto do Indicativo. Em relação a esta regência, o aluno não realizou 

completamente todas as atividades propostas. 

Portanto, o aluno é capaz de planificar os textos e realizou quase todas as 

atividades, menos a construção frásica, na regência 3. 

 

Textualização  

Na textualização, conseguiu incluir todas as ideias planeadas e as ideias principais 

do conto original. Entretanto na regência 3, embora na planificação não construísse frases 

com verbos no Pretérito Perfeito Simples e no Pretérito Mais-que-Perfeito Composto do 

Indicativo, no texto conseguiu construir duas frases usando esses mesmos tempos verbais. 

Cada texto apresenta sempre um título e tem introdução, desenvolvimento e conclusão. 

Quanto às expressões de ligação usou as seguintes: porque, portanto, e, mas, quando, por 

isso, depois, então. A divisão dos parágrafos encontra-se entre os dois e os quatro 

parágrafos. O número de palavras oscila entre as 113 e as 207 palavras, encontrando-se 

dentro dos limites solicitados. 
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Uso dos tempos verbais 

Utilizou mais o Pretérito Perfeito Simples e o Pretérito Imperfeito do Indicativo. 

Porém construiu algumas frases no tempo Pretérito Mais-que-Perfeito Composto do 

Indicativo. 

Pôde-se apreciar uma evolução a nível de introdução das ideias planeadas, de 

criação dos títulos, organização textual, do uso de expressões de ligação e da divisão dos 

parágrafos. Por outro lado, respeitou também o número de palavras determinado. 

 

Revisão  

Na revisão da regência 2, o aluno fez a correção aos erros gramaticais e de grafia 

do colega. Para além de fazer heterocorreção, corrigiu também um erro de gramática seu. 

Na regência 3, corrigiu apenas os erros lexicais que se relacionam com escolha do léxico. 

No texto final não corrigiu os erros, mas acrescentou uma frase relevante no texto. O 

aluno não corrigiu muitos erros, porque nos seus textos não se encontram muitos erros 

gramaticais, lexicais, de grafia e discursivos. Daí podemos afirmar que o aluno é capaz 

de fazer revisão ao seu texto e escrever de uma forma atenta, pois não fez apenas correção 

aos erros de língua, mas também acrescentou uma frase. 

 

Erros cometidos 

Os erros que cometeu mais nos quatro textos são os de léxico e gramática, que 

estão ligados a seleção lexical, regência verbal e uso de preposições. No que concerne aos 

mesmos erros cometidos na planificação e na textualização, na regência 2, encontram-se 

alguns erros da planificação na textualização como regência verbal e seleção lexical, 

mesmo que seja outras frases. Na regência 3, conseguiu corrigir na textualização os erros 

de grafia e léxico que cometeu na planificação. No texto do exame final, os mesmos erros 

da planificação estão presentes também na textualização. Desta forma, podemos dizer que 

o aluno na regência 3 fez a revisão não só na textualização, mas também na planificação. 

Portanto, como se mostra na tabela 10 do Anexo 23, o aluno melhorou no âmbito 

de não cometer muitos erros de várias categorias de um texto para outro. No que diz 

respeito a coesão e coerência textual, não há muitos erros de discurso. Os erros que 

continua a cometer foram erros de regência verbal e seleção lexical. 
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4.3. Aluno 9 

 

Planificação 

Na planificação, o aluno respondeu a todas as perguntas da regência 2 e do texto 

final, mas na regência 2, nomeadamente na pergunta b, não referiu bem a personagem por 

figurar uma família na imagem. No texto final, na pergunta 1, referiu uma personagem 

que não estava nas imagens. Para além dessas, criou várias atividades do sábado e do 

domingo e organizou as ideias numa linha do tempo. Na regência 3 registou todas as 

informações solicitadas segundo o conteúdo e construiu frases usando o Pretérito Perfeito 

Simples e o Pretérito Imperfeito, tentou usar um verbo no Pretérito Mais-que-Perfeito 

Composto do Indicativo, mas usou-o de forma errada. 

Deste modo, na fase de planificação, o aluno conseguiu realizar todas as 

atividades, no entanto na regência 3 não construiu frases no Pretérito Perfeito Simples e 

no Pretérito Mais-que-Perfeito Composto do Indicativo. 

 

Textualização 

Na textualização, a nível da inclusão de ideias, o aluno juntou quase todas as ideias 

a cada texto, apenas na regência 3 não introduziu a data da viagem do colega. A nível da 

estrutura e do título do texto, todos os textos têm um título e introdução, desenvolvimento 

e conclusão. Como expressões de ligação utilizou “depois, e, mas, porque, finalmente, 

quando”. Quanto à divisão do texto em parágrafos, todos os textos são compostos apenas 

por um parágrafo. O número de palavras de todos os textos é compreendido entre os 90 e 

os 221 palavras, encontrando-se dentro dos limites solicitados. 

Se bem que não respondesse a algumas perguntas da planificação adequadamente, 

conseguiu incluir e juntar as ideias a fim de produzir um texto. 

Uso dos tempos verbais 

Os tempos verbais mais utilizados são o Pretérito Perfeito Simples e Pretérito 

Imperfeito do Indicativo. No que diz respeito a este aspeto, o aluno evolui muito da 

regência 3 até ao texto final, sendo que na regência 2 não utilizou bem os dois tempos 

verbais e começou a usá-los no contexto adequado a partir da regência 3, como se revela 

na tabela 13 do Anexo 23. 

Deste modo, no que concerne aos outros aspetos, o aluno melhorou na criação do 

título dos textos, inclusão das ideias planeadas, estrutura do texto e cumpriu os limites de 
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palavras definidos. Por outro lado, não melhorou no uso das expressões de ligação e na 

divisão do texto em parágrafos. 

 

Revisão  

Na revisão, principalmente na atividade de heterocorreção da regência 2, o aluno 

fez apenas a correção de um erro lexical do colega, que se relaciona com a escolha do 

léxico e não fez a correção ao seu próprio texto. Na regência 3 começou a corrigir alguns 

erros gramaticais seus, tal como erro de conjugação verbal, expressões de ligação e 

regência verbal. No texto final, o aluno corrigiu os erros de gramática e grafia referentes 

ao uso de tempo verbal e ortografia. Podemos dizer que o aluno evoluiu um pouco na 

revisão, de uma regência para outra, sendo que na regência 2 não fez muita correção. 

Todavia, não corrigiu muitos erros em relação aos outros colegas. 

 

 

Erros cometidos  

Na maior parte dos textos encontram-se muitos erros de gramática (falta de 

preposição e determinante artigo definido, concordância de género, tempo verbal), grafia 

(acentuação e léxico (seleção lexical de verbos ser e estar). No que diz respeito aos erros 

da planificação e da textualização, o aluno cometeu os mesmos erros na planificação e na 

textualização, havendo alguns erros da planificação que não estão presentes na 

textualização porque essas informações não foram incluídas no texto, como aconteceu na 

regência 2. Apesar disso, na regência 3 corrigiu alguns de gramática (conjugação verbal) 

e grafia (ortografia) da planificação para a textualização, assim como no texto do exame 

final fez a correção de erros de gramática (pronome pessoal) e de grafia (acentuação).  

Portanto, o aluno evoluiu ao corrigir erros da planificação na textualização, e 

assim não cometeu muitos erros de grafia. No entanto, continuou a cometer erros 

mencionados anteriormente, à exceção dos erros de acentuação. A nível de coesão e 

coerência não cometeu muitos erros discursivos. 
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4.4. Aluno 10 

 

Planificação 

Na planificação, o aluno é capaz de responder a todas as perguntas da regência 2 

e do texto final de uma forma clara. Para além disso, organizou as ações do sábado e ao 

domingo na regência 2, enquanto que no texto final, ordenou bem as atividades numa 

linha do tempo. Na regência 3, conseguiu registar todas as informações de uma forma 

adequada e construiu só uma frase utilizando verbos no Pretérito Perfeito Simples e 

Pretérito Mais-que-Perfeito Composto do Indicativo. Por isso, o aprendente é capaz de 

executar a planificação mediante as atividades propostas. 

Textualização 

Na textualização, o aluno incluiu todas as ideias planeadas nos quatro textos. 

Todos os textos têm introdução, desenvolvimento e conclusão. Em relação ao título, quase 

todos são intitulados, menos o da regência 2. A nível das expressões de ligação utilizou: 

e, porque, por isso, além disso, mas, até que, quando, logo, então. Os textos estão 

divididos em de um a três parágrafos. Quanto ao número de palavras, oscilam entre as 

122 e as 202 palavras, encontrando-se dentro dos limites solicitados. 

Uso dos tempos verbais 

Utilizou mais o Pretérito Perfeito Simples e o Pretérito Imperfeito do Indicativo. 

Apesar disso, construiu algumas frases no Presente e Pretérito Mais-que-Perfeito 

Composto do Indicativo. 

Por conseguinte, o aluno melhorou em organizar os textos em introdução, 

desenvolvimento e conclusão, criar um título para o seu texto, empregar as expressões de 

ligação, dividir os parágrafos e não ultrapassou o número de palavra fixado. 

 

Revisão 

Na revisão, ao fazer a correção ao texto do colega da regência 2, o aluno corrigiu 

os erros gramaticais e de grafia. Na regência 3 e no texto final, fez a correção ou revisão 

ao seu texto, mas não o fez com outra cor de caneta, não permitindo identificar claramente 

os erros corrigidos. 

 

Erros cometidos 

Os erros que o aluno cometeu mais pertencem à grafia e relacionam-se com 

ortografia e acentuação, e há erros de gramática, que se prendem com a falta de 
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determinante artigo definido e regência verbal. Em relação aos erros da planificação que 

se encontram na textualização, na regência 2, o aluno conseguiu corrigir alguns na 

passagem para a textualização, como falta de determinante artigo definido. Na regência 

3, corrigiu erros da falta de determinante artigo definido da planificação para a 

textualização e, no texto do exame final, corrigiu erros de falta de preposição ou 

determinante artigo definido. Quanto aos outros erros da planificação das três regências, 

alguns continuam a ser visíveis na textualização, mas nem todos, porque algumas frases 

são diferentes entre a planificação e a textualização. 

Por conseguinte, podemos inferir que a aluno melhorou na correção de alguns 

erros. Na coesão e coerência do texto não se notam muitos erros discursivos. Por outro 

lado, os erros de ortografia e de regência verbal continuam a não ser melhorados. 

 

 

4.5. Aluno 11 

 

Planificação 

Na planificação, o aluno respondeu a todas as perguntas da regência 2 e do texto 

final, mas no último texto não percebeu bem a palavra personagem, por isso referiu 

também as chaves e a pedra como personagens. Conseguiu organizar as ideias numa linha 

do tempo e criou ou organizou atividades para sábado e domingo. Na regência 3 registou 

todas as informações solicitadas e construiu quatro frases com os verbos no Pretérito 

Perfeito Simples e Pretérito Mais-que-Perfeito Composto do Indicativo. 

Consequentemente, o aluno foi capaz de executar todas as atividades propostas. 

 

Textualização  

Na textualização, o aluno conseguiu incluir nos seus textos todas as ideias 

referidas no primeiro processo e ideias originais do conto. Todavia na regência 3, não 

introduziu as quatros frases construídas com o Pretérito Perfeito Simples e o Pretérito 

Mais-que-Perfeito Composto do Indicativo. Todos os textos contêm introdução, 

desenvolvimento e conclusão e cada um tem sempre um título. As expressões de ligação 

que utilizou foram e, depois, mas, então, quando e por isso. Os textos estão divididos em 



 

 76 

um e quatro parágrafos. Quanto ao número de palavras, compreendem-se entre as 115 e 

as 232 palavras, encontrando-se dentro dos limites solicitados. 

Uso dos tempos verbais 

Utilizou mais o Pretérito Perfeito Simples e o Pretérito Imperfeito do Indicativo e 

criou algumas frases no Presente. 

Deste modo, o aluno evoluiu na inclusão das ideias planeadas, criação do título 

dos textos, estruturação do texto em introdução, desenvolvimento e conclusão. Em 

relação ao uso de expressões de ligação, o aluno não utiliza mais de uma regência para 

outra. 

 

Revisão 

Na revisão da regência 2, o aluno conseguiu corrigir os erros gramaticais do 

colega. Na regência 3, corrigiu apenas um erro lexical que se refere a escolha do léxico. 

No texto final corrigiu erros lexicais e gramaticais. Como vemos na tabela 24 do Anexo 

23, o aluno não fez muita correção, porque os seus textos estão escritos com poucos erros. 

Erros cometidos 

Os erros que o aluno cometeu mais nos quatro textos estão relacionados com a 

grafia, nomeadamente com a acentuação e a ortografia; com o léxico, no que diz respeito 

à seleção lexical; e com a gramática, relativamente à regência verbal. No que tange aos 

erros cometidos na planificação, na regência 2 conseguiu corrigir um erro de falta de 

determinante artigo definido na textualização, os restantes continuam a sobressair no 

texto. Note-se que alguns erros da planificação não estão no texto porque as frases que os 

continham não foram incluídas no texto. Na regência 3, não corrigiu erro nenhum na 

passagem da planificação para a textualização e não foram incluídas também nenhumas 

frases erradas, assim como acontece com o texto do exame final.  

Por conseguinte, o aluno não corrigiu muitos erros da planificação para a 

textualização, no entanto não cometeu muitos erros de várias categorias, tal como erros 

discursivos, por isso o texto apresenta a coesão e coerência textual. Os erros que continua 

a cometer são de acentuação e seleção lexical. 
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5. Conclusão 

Após a análise dos textos dos cinco aprendentes, tendo em conta as atividades 

propostas para os três processos podemos concluir que as atividades preparadas por nós, 

nomeadamente a nível de planificação e revisão, por um lado, facilitam a produção textual 

de narrativas em português, por outro, as atividades propostas para a fase de planificação 

poderão não ter permitido aos alunos fazer a planificação completamente do seu modo 

preferencial. Só na regência 2 foi incluída na ficha de trabalho referente à planificação 

uma secção para os alunos poderem acrescentar informações suplementares, o que 

permitia planificar do seu modo preferencial. Abaixo apresenta-se, um exemplo extraído 

dos documentos do aluno 2: 

   

Neste caso, o aluno não escreveu apenas palavras, mas também representou as 

suas ideias graficamente. No entanto, não se realizou mais este tipo de planificação nas 

regências subsequentes. Concluímos agora que teria sido útil incluir este tipo de espaço 

para o aluno se poder exprimir mais livremente em todas as atividades de planificação 

propostas, dar-lhes oportunidade para planear, organizar e rever as suas ideias tendo em 

conta o seu modo de pensar e se exprimir. Quanto à fase de revisão, apenas na regência 2 

os aprendentes foram mais orientados, o que consideramos que foi benéfico para a 

 

Figura 4: Um exemplo da planificação do aluno 2 
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realização da atividade, uma vez que os mesmo se mostraram receosos de realizar esta 

atividade por alegada limitação linguística. 

No que diz respeito às atividades preparadas e executadas na planificação, de uma 

forma geral os escreventes foram capazes de cumprir o processo, neste caso, responder 

às perguntas de uma forma correta. Ainda que alguns alunos tenham respondido a 

algumas perguntas de forma incorreta por falta de compreensão, no entanto foram capazes 

de escrever textos de uma forma compreensível. Para além disso conseguem registar todas 

as informações e organizar as ideias numa linha do tempo (apenas proposta para o exame 

final pela professora regente, prática que usou recorrentemente nas aulas). Por isso, neste 

primeiro processo os aprendentes evoluíram de uma regência para outra.  Isto significa 

que as estratégias usadas levam os alunos a serem capazes de planear antes de escrever o 

texto e o que lhes facilita a redação dos textos, principalmente a nível de organização e 

estrutura. 

As ideias planificadas estão quase todas incluídas nos textos produzidos. No geral, 

quando optaram por retirar algumas atividades estas não puseram em causa o sentido 

global do texto, nem a sua coesão e coerência, ou seja, podemos admitir que o aluno ao 

transcrever as suas ideias para o texto, tomou atenção às ideias planificadas antes, 

selecionando as mais importantes para incluir no texto e prestou atenção às instruções das 

atividades para que o texto se torne compreensível. 

Por outro lado, os aprendentes organizaram todos os textos em introdução, 

desenvolvimento e conclusão. Quase todos os textos tinha um título e estão divididos em 

parágrafos. No uso das expressões de ligação, pudemos verificar que ocorre mais 

variedade principalmente nos últimos textos. Relativamente ao número de palavras, 

conseguiram limitar-se ao número determinado. Na maior parte dos textos, identificaram-

se a sequência linear das ações praticadas pelas personagens e que foram localizadas no 

tempo e no espaço. Deste modo, podemos afirmar que os aprendentes a nível textual 

evoluíram muito e melhoraram de uma regência para outra. Foram ainda capazes de 

escrever um texto baseando-se num plano, apresentando-se ainda autónomos na 

mobilização dos seus conhecimentos de caráter geral e linguístico. Para podermos 

aprofundar esta conclusão, seria interessante no futuro implementarmos uma atividade 

em que o aluno/o par de alunos produzissem um plano que fosse textualizado por outro 

aluno/par de alunos, para aferir da relevância do plano na produção textual. 

Na revisão, a maioria dos escreventes é capaz de fazer a revisão, tanto do seu texto 

como do de um colega, a nível de correção de erros linguísticos. Porém, alguns 
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escreventes, devido aos seus recursos linguísticos limitados, não conseguem corrigir 

muitos erros. Por outro lado, ao fazer auto e heterocorreção, os estudantes são levados a 

melhorar um pouco os seus textos. Alguns alunos não fizeram apenas correção de erros, 

mas acrescentaram e mudaram frases, o que indica que a revisão não se restringe apenas 

à correção dos erros, mas também ao aperfeiçoamento do texto no seu todo. 

No que concerne às atividades da revisão, o professor recorre apenas a auto e 

heterocorreção, releitura e reescrita. A atividade de autocorreção e releitura são as duas 

únicas tarefas que se realizam sempre nas quatro regências depois de transcrever as ideias 

na fase de textualização, ao passo que a heterocorreção e a reescrita se realizam apenas 

na regência 2 e 3. Desta forma, os alunos não fazem revisão com um caráter recursivo, 

porque essas atividades levam-nos a fazer revisão só no final da textualização, embora 

acreditemos que os estudantes tenham procedido a leitura e releitura quer da planificação 

quer do texto em textualização. Teria sido melhor fazer a revisão a partir da planificação. 

Mesmo assim, partindo da análise feita, há alguns alunos que conseguiram corrigir alguns 

erros da planificação para a textualização. Isto implica que, para além de escreverem 

fazem também revisão dos erros que cometem no processo anterior. 

Com base nas informações dos estudantes recolhidas nos questionários (Anexos 

24, 25 e 26) sobre os três processos de escrita, a maioria afirma que é importante escrever 

os textos narrativos segundo os três processos de escrita. Alguns alunos justificaram as 

suas respostas afirmando que os três processos de escrita ajudam (i) a planear e gerar as 

ideias antes de escrever a fim de organizá-las num texto; e (ii) a fazer a revisão 

principalmente, as correções aos erros cometidos. Este último aspeto leva alguns alunos 

a concluir que é importante fazer a correção aos erros cometidos para melhorar os seus 

textos. 

Portanto, de uma forma geral, as atividades elaboradas nos três processos ajudam 

muito os alunos a escrever, mas é preciso criar mais atividades com caráter recursivo para 

que possam ter mais atenção ao escrever os textos e não cometer os mesmos erros. Além 

disso, podemos afirmar que todos conseguem, apesar de cometerem muitos erros, 

produzir um texto compreensível em português, em consonância com o que está previsto 

pelo QECR para o nível A2. 

Na escrita narrativa, os alunos não revelaram dificuldades acerca do relato de 

atividades ou ações praticadas pelas personagens. Os seus textos apresentaram sempre 

menção ao espaço, ao tempo, às ações e às personagens. Além disso, foram capazes de 
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sequenciar as ações localizando-as espaciotemporalmente. Os escreventes em análise 

apresentaram ainda criatividade na criação textual de narrativas em PLE. 

Para além desses aspetos, o texto narrativo contribui para o uso dos tempos verbais 

no passado e no presente. Como se pode verificar nos textos dos aprendentes, há muitas 

frases construídas no Pretérito Perfeito Simples e Pretérito Imperfeito do Indicativo, e 

esses usos evoluíram da regência 2 até ao texto final. Note-se que há igualmente algumas 

frases construídas com os verbos no Presente e no Pretérito Mais-que-Perfeito Composto 

do Indicativo.  

Em relação ao conhecimento linguístico expressado nos textos, os alunos deste 

nível conseguem recorrer ao seu repertório linguístico (competência linguística) limitado 

para produzir os textos, no tocante ao léxico, à construção frásica, ao uso verbal, assim 

como conseguem mobilizar as competências pragmática e sociolinguística.  

O uso da língua é considerado a única dificuldade, pois os aprendentes deste nível 

ainda possuem um conhecimento linguístico limitado. Isto revela-se nos erros que 

cometeram na planificação, na textualização e na correção e revisão feita. No que diz 

respeito a esse aspeto, a maioria dos alunos cometeu mais erros gramaticais, 

principalmente na fase da textualização. Os mesmos erros variam de uma regência para 

outra.  

Em conclusão, escrever segundo os três processos cognitivos, neste caso, escrever 

textos narrativos, induz os alunos a estarem mais conscientes daquilo que produzem e 

leva-os a refletir sobre as suas dificuldades relacionadas com a escrita e com a própria 

língua com vista a produzir um texto narrativo de modo organizado, coeso e coerente. 

Para além disso, permite-lhes desenvolver também os seus recursos linguísticos. 
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Considerações finais 

O presente relatório que tem como título Desenvolvimento da competência de produção 

escrita de narrativas, com base nos três processos cognitivos: Estudo de caso no nível A2 de 

Português Língua Estrangeira, surge no âmbito do Mestrado em Português Língua Segunda / 

Língua Estrangeira, da FLUP. Este trabalho procura saber a importância de os alunos relatarem 

por escrito, segundo os três processos cognitivos de escrita, para o desenvolvimento da CPE 

de narrativas. Neste âmbito são apresentadas estratégias e propostas didáticas para atingir este 

objetivo. 

A escolha do tema apoia-se nos seguintes fatores: relato oral do fim de semana no início 

da aula, que pode contribuir para o relato escrito dos textos narrativos sobre temas do 

quotidiano, como refere o QECR; dificuldades que os alunos enfrentam ao usar a língua-alvo 

na competência em questão; e desenvolvimento da competência de produção escrita incentivar 

a aprendizagem de outras competências. 

Relativamente aos fatores referidos, os objetivos traçados para este trabalho procuram 

constatar a importância dos três processos de escrita para desenvolver a CPE de narrativas. 

Para além de estimular o desenvolvimento das outras competências de cariz geral e linguístico, 

os três processos de escrita podem apresentar-se com guias que orientem um escrevente a 

escrever com mais facilidade e de um modo organizado. Este projeto pedagógico toma a 

revisão da literatura descrita (Capítulo 1) como alicerce do desenho da proposta pedagógica 

implementada na prática letiva (Capítulo 2). 

A literatura apresentada e descrita relaciona-se com (i) a CPE em geral e no nível A2 

segundo QECR, (ii) os processos de escrita, (iii) as estratégias de ensino e aprendizagem, (iv) 

as dificuldades da escrita e (v) a narrativa, procurando demonstrar e explicar a importância de 

desenvolver esta competência na prática pedagógica.  

Os alunos ao produzirem um texto narrativo, desenvolvem igualmente as demais 

competências, não aprendendo apenas a escrever em português, mas aprendendo também a 

usar léxico adequado, criar frases com sentido, usar expressões diárias, fazer correção dos 

próprios erros e dos dos outros, usar linguagem escrita na oralidade, etc. 

Os três processos de escrita – planificação, textualização e revisão –, contribuem como 

fases guiadas que levam os escreventes a gerar, organizar ideias, fazer reflexão linguística, 

transcrever as ideias e revê-las ao longo da escrita. Isto faz com que os sujeitos da 
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aprendizagem consigam superar dificuldades e escrever em português seguindo uma ordem 

lógica dos conteúdos. 

As estratégias a que o professor recorre nos três processos de escrita para levar à 

concretização da produção textual são guias que orientam os alunos ao longo do percurso 

pedagógico na sua produção textual. 

Apesar de os alunos do nível A2 ainda possuírem recursos linguísticos limitados, 

conseguem realizar todas as tarefas linguísticas, nomeadamente a produção escrita do texto 

narrativo em que constam temas do dia a dia e que se relacionam com a sua realidade e aspetos 

que lhes são familiares.  

As atividades propostas fazem com que os aprendentes sintam facilidade de organizar, 

gerar ideias, transcrever e revê-las para que no final possam escrever um texto narrativo de um 

modo coeso e coerente, tal como se comprova pela análise do corpus, embora tenha havido 

algumas dificuldades que continuam a persistir, nomeadamente nos erros cometidos. 

Estas atividades tomam como ponto de partida das tarefas linguísticas diversificadas 

(expressão, interação e compreensão orais e compreensão escrita), pelo que podemos 

considerar que a CPE pode e deve ser desenvolvida em articulação com outras competências, 

dado que os conhecimentos adquiridos e as capacidades desenvolvidas no âmbito de uma 

competência são úteis, rentáveis e transferíveis para as demais. 

Tendo em conta a revisão da literatura feita, o percurso didático implementado e a 

análise dos dados a que se procedeu, concluímos que os objetivos traçados para este trabalho 

foram todos atingidos. Como se pode verificar pela análise do corpus, os aprendentes 

desenvolvem a sua CPE narrativa, conseguem planificar as ideias antes de escrever, incluí-las 

no texto, transcrever as informações de um plano para um texto, organizando-o numa estrutura 

completa, e conseguem fazer revisão, nomeadamente corrigir erros segundo o seu nível de 

conhecimento.  

Por outro lado, os três processos de escrita demonstraram vias que levam os alunos a 

escrever um texto narrativo de uma forma organizada. Para além disso, a prática da escrita 

narrativa induz os estudantes a relatar por escrito, o que lhes permite sequenciar as ações, 

localizá-las no espaço e no tempo. Isto faz com que sejam capazes de contar as ações passadas 

e presentes, usando os verbos nos tempos adequados, fazendo reflexão sobre a língua-alvo, 

usando e aumentando o léxico, e desenvolvendo a língua na oralidade. 

Partindo destas considerações, terminamos propondo alguns aspetos que poderão ser 

focados em futuros trabalhos. Seria útil recolher mais textos para levar a cabo uma análise 

completa, fazer uma análise mais profunda dos erros que os alunos cometeram, nomeadamente 
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a nível de interferência linguística, bem como realizar um trabalho de investigação do mesmo 

tipo do aqui apresentado no contexto de Timor-Leste. 
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Anexo 1 

 
 

Gráfico 1: Domínio de línguas estrangeiras dos alunos do primeiro semestre 

 

 

Gráfico 2: Domínio de línguas estrangeiras dos alunos do segundo semestre 
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Anexo 2 

Ficha de identificação 1º semestre 

I. 

 

1. Nome completo: ______________________________________________________ 

 

2. Data de nascimento: ___/___/________ 

 

3. Idade: ________ anos 

 

4. Nacionalidade(s): ___________________ 

 

5. Língua(s) materna(s): _________________________ 

 

6. Outra(s) língua(s) estrangeira(s) – Indique a língua e marque uma cruz (X) no seu nível 

 Nível 

Língua Muito 

básico 

Básico Razoável Bom Muito 

bom 

Excelente 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

7. Habilitações literárias – Marque uma cruz (X) no último ciclo de estudos que completou 

(não o que está a frequentar agora) 

 Ensino básico 1º ciclo (1º-4º anos de escolaridade) 

 Ensino básico 2º ciclo (5º-6º anos de escolaridade) 

 Ensino básico 3º ciclo (7º-9º anos de escolaridade) 

 Ensino secundário ou equivalente (10º-12º anos de escolaridade) 

 Ensino superior – Licenciatura 

- Indique a área: ________________________________________ 

 Ensino superior – Mestrado 

- Indique a área: ________________________________________ 

 Ensino superior – Doutoramento 

- Indique a área: ________________________________________ 

 

 

8. Profissão/ocupação:______________________________________________________ 

 

 

 

9. Estuda? Sim  Não  
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9.1. Se sim, em que instituição estuda em Portugal: 

___________________________________________________________ 

 

10. Antes deste curso, teve algum contacto com a língua portuguesa? Sim  Não  

10.1. Se sim, de que tipo (amigos portugueses, viagens, etc.)? 

________________________________________________________________ 

 

11. Já estudou português antes? Sim  Não  

11.1. Se sim, 

11.1.1. - durante quanto tempo? 

________________________________________________________________ 

11.1.2. - onde? 

________________________________________________________________ 

11.1.3. - quais são as suas principais dificuldades com a língua portuguesa? 

________________________________________________________________ 

 

12. Nas aulas de língua, prefere trabalhar: Sozinho  Com colegas (grupo/par)  Os dois  

 

13. Há quanto tempo vive em Portugal: _______________________________________ 

  

14. Já viveu em outro país de língua oficial portuguesa? Sim  Não  

14.1. Se sim, 

14.1.1. - onde? 

________________________________________________________________ 

14.1.2. - durante quanto tempo? 

________________________________________________________________ 

 

II. 

Assinale os seus interesses pessoais:  

 Ler: 

 Jornais   Revistas    Romances   Policiais     Outros:_________________ 

 Praticar desporto  

 Futebol   Ténis   Andebol   Voleibol    Atletismo   Outros: __________ 

 Conviver com amigos 

 Ver televisão  

 Noticiário  Novela   Concursos   Desenhos animados    Programas desportivos  

 Séries   Filmes   Outros: _____________________ 

 Ir ao cinema  

 Drama   Comédia   Ficção científica   Ação   Outros: ________________ 

 Jogar no computador 
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 Ouvir música 

 Outros: _________________________________________________________ 

 

III. 

 

Expectativas para o curso: 

 

 

 

 

 

 

 

Motivação para aprender português: 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 

 

Contactos: 

Telemóvel português / telefone português: 

______________________________________________________________________ 

E-mail (legível): 

______________________________________________________________________ 
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Anexo 3 

 

Ficha de identificação 2º sem  

I. 

 

1. Nome completo: ______________________________________________________ 

 

2. Data de nascimento: ___/___/________ 

 

3. Idade: ________ anos 

 

4. Nacionalidade(s): ___________________ 

 

5. Língua(s) materna(s): _________________________ 

 

6. Outra(s) língua(s) estrangeira(s) – Indique a língua e marque uma cruz (X) no seu nível 

 Nível 

Língua Muito 

básico 

Básico Razoável Bom Muito 

bom 

Excelente 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

7. Habilitações literárias – Marque uma cruz (X) no último ciclo de estudos que completou 

(não o que está a frequentar agora) 

 Ensino básico 1º ciclo (1º-4º anos de escolaridade) 

 Ensino básico 2º ciclo (5º-6º anos de escolaridade) 

 Ensino básico 3º ciclo (7º-9º anos de escolaridade) 

 Ensino secundário ou equivalente (10º-12º anos de escolaridade) 

 Ensino superior – Licenciatura 

- Indique a área: ________________________________________ 

 Ensino superior – Mestrado 

- Indique a área: ________________________________________ 

 Ensino superior – Doutoramento 

- Indique a área: ________________________________________ 

 

 

8. Profissão/ocupação:______________________________________________________ 

 

 

 

9. Estuda? Sim  Não  

9.1. Se sim, em que instituição estuda em Portugal: 
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___________________________________________________________ 

 

10. Antes deste curso, teve algum contacto com a língua portuguesa? Sim  Não  

10.1. Se sim, de que tipo (amigos portugueses, viagens, etc.)? 

________________________________________________________________ 

 

11. Já estudou português antes? Sim  Não  

11.1. Se sim, 

11.1.1. - durante quanto tempo? 

________________________________________________________________ 

11.1.2. - onde? 

________________________________________________________________ 

11.1.3. - quais são as suas principais dificuldades com a língua portuguesa? 

________________________________________________________________ 

 

12. Nas aulas de língua, prefere trabalhar: Sozinho  Com colegas (grupo/par)  Os dois  

 

13. Nas aulas de língua portuguesa com que tipo de materiais / estratégias / situações gostava 

de trabalhar neste curso (2º semestre, 2017/2018)? Pode assinalar mais do que uma opção. 

 

 Manual (course book) 

 Gramáticas de apoio (com explicações e exercícios) 

 Plataformas online/sites 

 Textos reais (jornais, revistas, blogues, ...) 

 Canções 

 Audiovisuais (filmes, telenovelas, telejornais, reportagens, publicidades, ...) 

 Materiais reais (objetos como revistas, jornais, livros, flyers, ...) 

 Jogos didáticos (tabu, memory cards, ...) 

 Aplicações no telemóvel 

 Leitura de um texto integral (um conto, ...) 

 Leitura de texto literário (poemas, ...) 

 Fóruns e chats (Whatsapp, ...) 

 Vídeo conferência (Skype, ...) 

 Interação direta com falantes nativos da língua portuguesa 

 Tarefas fora da sala de aula (ir a um café pedir alguma coisa, ...) 
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 Outros: _____________________ 

 

14. Há quanto tempo vive em Portugal: _______________________________________ 

 

15. Já viveu em outro país de língua oficial portuguesa? Sim  Não  

14.1. Se sim, 

14.1.1. - onde? 

________________________________________________________________ 

14.1.2. - durante quanto tempo? 

________________________________________________________________ 

 

 

II. 

Assinale os seus interesses pessoais:  

 

 Ler: 

 Jornais   Revistas    Romances   Policiais     Outros:_________________ 

 Praticar desporto  

 Futebol   Ténis   Andebol   Voleibol    Atletismo   Outros: __________ 

 Conviver com amigos 

 Ver televisão  

 Noticiário  Novela   Concursos   Desenhos animados    Programas desportivos  

 Séries   Filmes   Outros: _____________________ 

 Ir ao cinema  

 Drama   Comédia   Ficção científica   Ação   Outros: ________________ 

 Jogar no computador 

 Ouvir música 

 Outros: _________________________________________________________ 
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III. 

 

Expectativas para o curso: 

 

 

 

 

 

 

 

Motivação para aprender português: 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 

 

Contactos: 

Telemóvel português / telefone português: 

______________________________________________________________________ 

E-mail (legível): 

______________________________________________________________________ 
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Anexo 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://ruilyra.blogspot.pt/2014/10/dom-afonso-

henriques-o-1-rei-de-portugal.html 

[20/12/2018] 

http://alemdominho.blogspot.pt/2009/09/castel

ao-em-guimaraes-1.html [20/12/2018] 
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Anexo 5 

 

1. Escolha a opção correta para cada uma das seguintes afirmações de acordo com o vídeo. 

1.1.A expressão que o narrador usa para iniciar a história é: 

a. Era uma vez... 

b. Há muito muito tempo atrás... 

c. Durante muito tempo... 

1.2.D. Afonso Henriques nasceu: 

a. No Porto. 

b. Na Galiza. 

c. No Condado Portucalense. 

1.3.D. Afonso Henriques lutou contra: 

a. A sua mãe. 

b. A sua mulher. 

c. Os seus pais. 

1.4.D. Mafalda é: 

a. A mãe de D. Afonso Henriques. 

b. O marido de D. Afonso Henriques. 

c. A esposa de D. Afonso Henriques. 

1.5.D. Afonso Henriques foi: 

a. Um cavaleiro andante. 

b. Um bispo de Portugal.  

c. O primeiro rei de Portugal. 

 

 

2. Numere as seguintes ações segundo o que acontece na história: 

a. D. Afonso nasceu no Condado Portucalense. (……) 

b. A última batalha dele foi em Badajoz. (…..) 

c. As tropas dele nomearam-no como Rei de Portugal depois de ganhar a batalha de 

Ourique em 1139.(……) 
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d. O Papa Alexandre III reconhece-o como Rei de Portugal por meio da Bula Manifestis 

Probatum em 1179.(……..) 

 

3. Associe os elementos da coluna A aos seus correspondentes da coluna B, de acordo com 

o texto. Há um ano a mais. 

Coluna A  Coluna B 

1. A primeira vitória de D. Afonso 

Henriques foi em São Mamede… 

 a.  Em 1169 

2. D. Afonso Henriques nasceu no 

Condado de Portucale … 

 b.  Em 1146 

3. O primeiro rei de Portugal ficou 

aleijado e decidiu deixar de 

combater... 

 c.  Em 1109 

4. D. Afonso Henriques foi nomeado 

rei de Portugal sem reconhecimento 

do Papa Alexandre III…  

 d.  Em 1128 

e. Em 1178 

5. D. Afonso Henriques muda de 

estado civil...  

 f. Em 1139 

 

 

 

4. Associe as categorias da narrativa presentes numa história (coluna A) aos seus 

significados (coluna B).  

Coluna A  Coluna B 

1. Narrador   a. O ato que uma pessoa pratica 

ou faz. 

2. Personagem   b. A pessoa que conta uma 

história. 

3. Tempo   c. O lugar onde se passam as 

ações. 

4. Ação    d. O momento em que uma 

ação decorre. 

5. Espaço   e. A pessoa que pratica uma 

ação. 
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5. Registe nas colunas apresentadas abaixo os verbos do texto conjugados no presente e no 

pretérito perfeito simples do indicativo e identifique o tempo verbal dominante.   

Presente do indicativo Pretérito perfeito do 

indicativo  

O tempo verbal dominante 

   

 

6. Reescreva o texto dos parágrafos 3 e 4 e passe os verbos do tempo presente para o 

pretérito perfeito simples do indicativo. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

        

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

7. Será que no seu país existe uma figura histórica como o rei D. Afonso Henriques? Crie 

um texto de, no mínimo, cinco linhas sobre a figura histórica do seu país, referindo o nome, 

porque é considerada uma figura histórica, o que faz/fez, quando e onde, para depois a 

apresentar oralmente à turma. 
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Anexo 6 

Texto 

O Primeiro Rei 

 

Há muito muito tempo atrás no ano de 1109, numa terra que se iria chamar um dia 

Portugal, nasceu alguém que mudaria o curso da história do nosso país para sempre.  

Afonso Henriques nasceu no Condado Portucalense, filho do Conde D. Henrique e da 

sua mulher D. Teresa, o nome foi-lhe dado em honra do seu avô, D. Afonso VI rei de Leão e 

Castela. O jovem Afonso foi educado para se tornar num valente guerreiro e num grande 

governante. Sem nunca esquecer a sua terra natal, Afonso arma-se cavaleiro na Catedral de 

Zamora. E reúne um exército com a intenção de voltar ao Condado Portucalense, para 

conquistar as suas legítimas terras.  

A 24 de junho de 1128 Afonso, acompanhado do seu aio Egas Moniz e do seu exército, 

marcha para Guimarães. Aí se defronta com a sua mãe, D. Teresa, apoiada pelo exército galego, 

e trava contra ela a Batalha de São Mamede. Saindo vencedor, Afonso passa a governar o 

Condado Portucalense; esta será a primeira de muitas vitórias de D. Afonso Henriques que 

parte para o sul para conquistar as terras dominadas pelos mouros.  

Em 1139, D. Afonso Henriques e o seu exército em menor número encontram cinco 

reis mouros na Batalha de Ourique. De acordo com a lenda Cristo abençoou Afonso antes da 

Batalha tendo-o protegido e conduzido à vitória. É nesta ocasião que Afonso Henriques é 

aclamado rei de Portugal pelas suas tropas. 

Em 1146 em Coimbra D. Afonso Henriques casa-se com D. Mafalda. Constitui família 

tendo ao todo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete filhos! 

Em 1147, parte para a conquista de Lisboa apoiado por cruzados ingleses. Após vários 

meses de cerco sagra-se mais uma vez vencedor, conquistando a cidade aos mouros. Em 1169 

Afonso Henriques, então com sessenta anos de idade, tenta conquistar Badajoz. Durante a 

batalha o nosso primeiro rei sofre um acidente e parte a perna direita. A partir daí dedica-se a 

estruturar e fortalecer as terras já conquistadas. 
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Dez anos mais tarde, em 1179, os sonhos de Afonso tornam-se finalmente realidade, o 

Papa Alexandre III, através da Bula Manifestis Probatum, reconhece oficialmente D. Afonso 

Henriques como o rei de Portugal. 

Durante todo este tempo, partindo do pequeno Condado de Portucale, o primeiro rei 

português lançou as bases para o nosso país, conquistando quase a totalidade das fronteiras de 

Portugal tal como nós as conhecemos hoje em dia. Nos seus últimos anos Afonso Henriques 

transferiu muitos dos seus poderes para o filho D. Sancho I, fazendo também várias doações 

aos mosteiros e ordens religiosas. 

O primeiro monarca português, Afonso Henriques, foi mais longo governante de 

sempre da história de Portugal tendo reinado durante cinquenta e sete anos. 

 

Transcrição de: https://www.youtube.com/watch?v=LgSgL9ObAs0 [20/12/2018] 
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Anexo 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.pt/search?q=sete+lagoas+de+ilha+de+sao+m

iguel&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjYsbvu7p

XYAhWHzxQKHcAFBVQQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#i

mgdii=ldPCn7cpa-eKgM:&imgrc=a0a5tVGQ5k9kLM 

[27/12/2017] 

 

https://www.google.pt/search?q=sete+lagoas+de+ilha+de+sao+migu

el&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjYsbvu7pXYAh

WHzxQKHcAFBVQQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgdii=ldP

Cn7cpa-eKgM:&imgrc=a0a5tVGQ5k9kLM [27/12/2017] 

 

https://www.google.pt/search?q=sete+lagoas+de+ilha+de+sao+miguel&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjYsbvu7pXYAhWHzxQKHcAFBVQQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgdii=ldPCn7cpa-eKgM:&imgrc=a0a5tVGQ5k9kLM
https://www.google.pt/search?q=sete+lagoas+de+ilha+de+sao+miguel&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjYsbvu7pXYAhWHzxQKHcAFBVQQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgdii=ldPCn7cpa-eKgM:&imgrc=a0a5tVGQ5k9kLM
https://www.google.pt/search?q=sete+lagoas+de+ilha+de+sao+miguel&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjYsbvu7pXYAhWHzxQKHcAFBVQQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgdii=ldPCn7cpa-eKgM:&imgrc=a0a5tVGQ5k9kLM
https://www.google.pt/search?q=sete+lagoas+de+ilha+de+sao+miguel&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjYsbvu7pXYAhWHzxQKHcAFBVQQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgdii=ldPCn7cpa-eKgM:&imgrc=a0a5tVGQ5k9kLM
https://www.google.pt/search?q=sete+lagoas+de+ilha+de+sao+miguel&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjYsbvu7pXYAhWHzxQKHcAFBVQQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgdii=ldPCn7cpa-eKgM:&imgrc=a0a5tVGQ5k9kLM
https://www.google.pt/search?q=sete+lagoas+de+ilha+de+sao+miguel&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjYsbvu7pXYAhWHzxQKHcAFBVQQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgdii=ldPCn7cpa-eKgM:&imgrc=a0a5tVGQ5k9kLM
https://www.google.pt/search?q=sete+lagoas+de+ilha+de+sao+miguel&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjYsbvu7pXYAhWHzxQKHcAFBVQQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgdii=ldPCn7cpa-eKgM:&imgrc=a0a5tVGQ5k9kLM
https://www.google.pt/search?q=sete+lagoas+de+ilha+de+sao+miguel&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjYsbvu7pXYAhWHzxQKHcAFBVQQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgdii=ldPCn7cpa-eKgM:&imgrc=a0a5tVGQ5k9kLM
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Anexo 8 

 

1. Ouça atentamente o texto e sublinhe os erros encontrados, corrigindo-os. 

 

A lenda da Atlântida 

Hoje vou-vos ler uma lenda: é a lenda do reino da Atlântida. 

Era um vez um reino chamado Atlântida, onde viviam um rei terrivelmente túnel. O rei e a 

rainha vivia muito tristes porque não tinha filhos e até se dizia era esse era o motivo da 

crueldade do rei. Os anos passavam e o espero dos dois era cada vez maior. Um dia apareceu 

uma fada que lhes diz:  

⎯ Vou presentear-vos com uma filho, mas para que te tornes um homem bom, ela terá que 

viver longe de ti até aos vinte anos. Se tentares vê-la antes disso, uma grande desgraça cairá 

sobre este reino; vou erguer Sete Cidade rodeadas por altos muros onde ela viverá. Nunca tentes 

aproximar-te antes de ela completar os vinte ano.  

Ambos concordaram, sabendo que a promessa seria difícil de cumprir. 

Quando se aproximou fim da gravidez, a rainha partiu para as Sete Cidades com as suas 

aias para que o rei não visse a princesa quando ela nascesse. Ao fim de algum tempo, nasceu 

uma lindo menina de olhos azuis, do mais belo que se possa imaginar. A rainha estavam 

finalmente feliz por ter uma filha, embora espreitasse que o mesmo não se passava com marido. 
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O rei, longe da mulher e da filha ia-se tornando cada vez mais cruel; a vontade que tinha de vê-

los foi superior ao medo da ameaça da nada e, contrariando a promessa que tinha feita, 

organizou vários exércitos e dirigiu-se para os Sete Cidades. Caminhou dias e noites por 

caminhos muito perigos, no percurso, iam morrendo e adoecendo muitos soldados, mas ele não 

desistia e ficou cada vez mais enfurecido. À medida que ficavam mais perto das cidades 

proibidas, o seu ia escurecendo, travão, ângulos e fortes chuvadas abatiam-se sobre eles, mas 

o rei continuava. Quando finalmente pôs os portões das Cidades, um grande vulcão rebentou 

e, em poucas horas, destruia todo o reino da Atlântida. Durante dias e dias, cinzas escuras e 

lavas descendentes soterraram a mais bela continente da terra. Passadas algumas semanas, tudo 

acalmou e do mar azul surgiram nove cumes do pouco que restou da Atlântida: nove 

lindíssimas ilhas. Numa delas, na maior, nasceram duas lagoas: um, verde da cor dos olhos da 

rainha, o outro azul, da cor dos olhos da princesa. Há quem diga que, quem tem o coração pura, 

nas noites de luar pode ouvir o canção das duas lindas mulheres que vivem para sempre no 

fundo dos lagos. 

 

Contos de Lá, 2013, Direção Regional das Comunidades dos Açores 
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Anexo 9 

A lenda da Atlântida 

Hoje vou-vos ler uma lenda: é a lenda do reino da Atlântida 

Era uma vez um reino chamado Atlântida, onde vivia um rei terrivelmente cruel. 

O rei e a rainha viviam muito tristes porque não tinham filhos e até se dizia era esse era o 

motivo da maldade do rei. Os anos passavam e o desespero dos dois era cada vez maior. 

Um dia apareceu uma fada que lhes disse:  

⎯ Vou presentear-vos com uma filha, mas para que te tornes um homem bom, ela terá 

que viver longe de ti até aos vinte anos. Se tentares vê-la antes disso, uma grande 

desgraça cairá sobre este reino; vou erguer sete cidades rodeadas por altos muros onde 

ela viverá. Nunca tentes aproximar-te antes dela completar os vinte anos.  

Ambos concordaram, sabendo que a promessa seria difícil de cumprir. 

Quando se aproximou o fim da gravidez, a rainha partiu para as Sete Cidades com 

as suas aias para que o rei não visse a princesa quando ela nascesse. Ao fim de algum 

tempo, nasceu uma linda menina de olhos azuis, do mais belo que se possa imaginar. A 

rainha estava finalmente feliz por ter uma filha, embora suspeitasse que o mesmo não se 

passava com o marido. O rei, longe da mulher e da filha ia-se tornando cada vez mais 

cruel; a vontade que tinha de vê-las foi superior ao medo da ameaça da fada e, 

contrariando a promessa que tinha feito, organizou vários exércitos e dirigiu-se para as 

Sete Cidades. Caminhou dias e noites por caminhos muito perigosos. No percurso, iam 

morrendo e adoecendo muitos soldados, mas ele não desistia e ficava cada vez mais 

enfurecido. À medida que ficavam mais perto das cidades proibidas, o céu ia escurecendo, 

trovões, relâmpagos e fortes chuvadas abatiam-se sobre eles, mas o rei continuava. 

Quando finalmente transpôs os portões das Cidades, um grande vulcão rebentou e, em 

poucas horas, destruiu todo o reino da Atlântida. Durante dias e dias, cinzas escuras e 

lavas incandescentes soterraram o mais belo continente da terra. Passadas algumas 

semanas, tudo acalmou e do mar azul surgiram nove cumes do pouco que restou da 

Atlântida: nove lindíssimas ilhas. Numa delas, na maior, nasceram duas lagoas: uma, 

verde da cor dos olhos da rainha, a outra azul, da cor dos olhos da princesa. Há quem diga 
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que, quem tem o coração puro, nas noites de luar pode ouvir o cântico das duas lindas 

mulheres que viveram para sempre no fundo das lagoas. 

Contos de Lá, 2013, Direção Regional das Comunidades dos Açores 

 

2. Faça a correspondência entre as colunas A e B de forma a explicar o significado das 

expressões retiradas do texto. 

 

A B 

1. Terrivelmente cruel …….. 
a. É muito mau 

b. Não é muito cruel 

2. Há quem diga que……….. 
a. Diga por favor que  

b. Algumas pessoas dizem que  

3. Vou presentear-vos………. 
a. Vou estar presente  

b. Vou dar-vos um presente 

4. Quem tem o coração 

puro……….. 

 

a. Uma pessoa bondosa 

b. Uma pessoa que tem problemas 

do coração 

5. Surgiram nove cumes do pouco 

que restou da Atlântida…….. 

a. A Atlântida desapareceu e 

ficaram apenas os seus nove 

cimos 

b. A Atlântida tem mais de nove 

cumes 

 

3. Escreva as perguntas para as respostas abaixo, focando-se nas partes sublinhadas das 

respostas. Use as seguintes expressões: O que é que…? Quando é que…? Quais é que 

são…? Quem é que são…? Onde é que…? 

a. ___________________________________________________________________? 

O rei e a rainha viviam num reino chamado Atlântida.  
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b.____________________________________________________________________? 

Quando o rei ultrapassou os portões das Sete Cidades, um grande vulcão rebentou e em 

poucas horas destruiu todo o reino da Atlântida. 

c.____________________________________________________________________? 

O rei, a rainha e a princesa são as personagens principais. 

d.____________________________________________________________________? 

A rainha foi para as Sete Cidades, quando se aproximou o fim de gravidez. 

e.____________________________________________________________________? 

O rei, a rainha, a princesa, a fada, os exércitos, as aias são as personagens do texto. 

 

3.1. Depois de fazer o exercício número 3, classifique as perguntas anteriores de acordo 

com a tabela abaixo. Siga o exemplo. 

 

Tempo Espaço  Ação  Personagens Personagens 

principais 

d. 

 

    

 

4. Coloque as seguintes ações na coluna adequada, de acordo com o que se passou na 

história.  

a. Apareceu uma fada, ajudando-os a ter uma filha. 

b. A rainha e a princesa viveram para sempre no fundo da lagoa. 

c. A rainha foi dar à luz nas Sete Cidades. 

d. O rei e a rainha não tinham filhos e algumas pessoas diziam que era por isso que o 

rei era cruel. 

e. O rei não conseguiu vê-las por não ter cumprido a promessa feita à fada e, por causa 

desse incumprimento, aconteceu uma tragédia e todos morreram. 

f. O rei não aguentou ficar longe da sua mulher e da sua filha, portanto foi vê-las. 
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g. Depois de algumas semanas, surgiram nove ilhas no reino da Atlântida, e lá havia 

uma lagoa com duas cores diferentes. 

Introdução  Desenvolvimento  Conclusão  

 

 

 

 

  

 

 

 

5. Sublinhe as formas verbais que se encontram no Pretérito Imperfeito e no Particípio 

Passado, na seguinte frase retirada do texto. 

➢ “a vontade que tinha de vê-las foi superior ao medo da ameaça da fada e 

contrariando a promessa que tinha feito (…)”  

 

 

5.1. Preencha os seguintes espaços em branco com os verbos dados no Pretérito Mais-

que-Perfeito Composto do Indicativo. 

a. Antes de o rei chegar às Sete Cidades, a princesa já______________(nascer). 

b. A princesa_____________________________(deixar) uma carta aos seus pais 

quando ela faleceu. 

c. Quando o rei abriu os portões, a rainha e a princesa 

já___________________(fugir) para a montanha. 

d. Antes, a fada nunca_________________________________(ver) o rei nas Sete 

Cidades. 

e. O rei já_______________________________________(planear) tudo antes de ir 

às Sete Cidades. 
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6. Escolha uma lenda do seu país e escreva-a na aula (máximo 200 palavras). Antes de a 

escrever, cumpra os seguintes passos: 

 

1) Planificação  

➢ Responda às seguintes perguntas relacionadas com a lenda que vai contar: 

 

⎯ Quais são as personagens? 

________________________________________________________________ 

⎯ Onde é que se passam as ações? 

________________________________________________________________ 

⎯ Como se inicia a história? 

________________________________________________________________ 

⎯ Qual é o problema da história? Será que há um problema? 

________________________________________________________________ 

⎯ Qual é a solução ou como é o final da história? 

________________________________________________________________ 

⎯ Será que a lenda que vai contar se relaciona com algum lugar do seu país?  

________________________________________________________________ 

 

2) Escrita 

➢ Escreva a sua lenda baseada nas informações dadas na parte de planificação. Não 

se esqueça que é um texto no máximo de 200 palavras e que deve ser escrito pelas 

suas palavras 

 

3) Revisão 

➢ Depois de escrever o texto, releia-o e corrija os erros que encontrar. 
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Anexo 10
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Fonte das imagens: Adaptado de S.A. (2009). Os Três Porquinhos. Capuchino Vermelho. Coleção Mil e Uma Noites. S.L.: Europrice. 
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Anexo 11 

 

2. Faça a revisão da sua história, utilizando, por exemplo, os seguintes conectores e 

expressões apresentados abaixo, redigindo o texto com introdução, desenvolvimento e 

conclusão. 

 

Então, um dia, nesse preciso momento, como, entretanto, por isso, no 

entanto, e, porque, era uma vez, mas, etc... 

 

________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

3. Reveja o texto, reformulando e corrigindo o que entender 

necessário. 

 

 

 

Nome dos alunos:  

 

________________________________________________________ 
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Anexo 12
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 118 

Anexo 13 
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2. Depois de observar as imagens, responda às seguintes perguntas relacionadas com 

elas. 

 

a. Quem é a personagem? 

______________________________________________________________________ 

b. Onde é que ela passou o fim de semana? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

c. O que é que ela fez durante o fim de semana? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

d. Indique as ações realizadas no sábado e no domingo. 

 

No sábado: 

De manhã À tarde À noite 

 

 

 

  

 

No domingo: 

De manhã À tarde À noite 

 

 

 

  

 

 

 



 

 120 

Anexo 14 

 

Nome:  ________________________________________________________________ 

3. Escreva um texto narrativo sobre o fim de semana da personagem da p. 1. Não se 

esqueça que deve ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Deve dar 

um título ao seu texto e pode começar com “No fim de semana passado...” ou com outra 

forma adequada. 
______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Leia outra vez o texto e faça as alterações que considerar necessárias. 
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Anexo 15 

1. Veja o vídeo com atenção e registe palavras relacionadas com os seguintes itens: 

Transportes  Comidas  Lugares Objetos médicos 

    

 

 

2. Responda às seguintes perguntas, depois de ver novamente o vídeo. 

a. Qual é o nome do viajante? 

______________________________________________________________________ 

b. Em que hotel fica? 

______________________________________________________________________ 

c. O que é que comeu ao almoço e ao jantar? 

______________________________________________________________________ 

d. Onde foi a sua última visita? 

______________________________________________________________________ 

e. O que é que disse no final do vídeo? 

______________________________________________________________________ 

 

3. Leia a transcrição do vídeo e identifique as frases em que se encontram os seguintes 

verbos acompanhados de preposições simples ou contraídas: 

 

vir para 

 

 

vir de 

 

 

subir até à 

 

 

estar junto ao 

 

 

voltar ao 

 

 

ir ao  
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Anexo 16 
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Anexo 17 

Complete o seguinte texto com os verbos dados no Pretérito Perfeito Simples, 

Pretérito Imperfeito e Pretérito Mais-que-Perfeito Composto do Indicativo. 

 

A viagem do Tiago 

O Tiago gosta de viajar. No ano passado (1) ________________(ir) a França para 

visitar algumas cidades. Antes de ir, já (2) _______________________________(ligar) 

ao seu amigo João, que estudava lá, para ir buscá-lo ao aeroporto. Quando chegou, o seu 

amigo já (3) _________________________________(chegar) e estava à espera dele com 

uma folha que dizia “Bem-vindo a França!”. O Tiago (4) _________________(ficar) 

muito contente por encontrar-se com o seu grande amigo, porque há muito tempo que não 

o via. 

Ele fez uma viagem de uma semana. Durante a sua estadia, os dois (5) 

_______________________(ir) a muitos lugares conhecidos e históricos de França, tais 

como a Torre Eiffel, o Museu do Louvre, o Arco do Triunfo, a Catedral de Notre Dame 

e outros lugares. O Tiago (6) ________________________(estar) muito contente porque 

nunca (7) ___________________________(imaginar) que podia um dia visitar estes 

lugares. Para além de visitar lugares lindos, (8) 

__________________________(aproveitar) também para provar comidas francesas, 

como croque madame, fois gras, pato, sopa de cebola, etc. No entanto, gostou mais do 

croque madame porque nunca (9) 

_________________________________(experimentar) uma comida tão boa. Quanto a 

bebidas, bebeu muito champanhe, mas gostou mais da Vodka Grey Goose, porque nunca 

(10) __________________________(ver) uma bebida feita de trigo na sua vida. 

Na última noite da sua viagem, o Tiago e o João (11) 

_______________________(combinar) com amigos do João um jantar na casa dele, 

porque o Tiago queria praticar o seu francês, porque já (12) 

_____________________________(aprender) francês no Porto, quando era mais novo. 

Os dois prepararam o jantar. Quando os colegas (13) 

_______________________(chegar), eles já (14) _________________________(fazer) 

o jantar. Durante toda a noite conversaram, comeram e beberam. O Tiago falou um pouco 

francês com eles e também lhes ensinou português. (15) 

__________________________(divertir-se) muito naquela noite. 

No dia seguinte, (16) _______________________(voltar) para o Porto, e foi 

acompanhado pelo José e pelos seus amigos até ao aeroporto. (17) 

________________________(Despedir-se) lá com muita tristeza e o Tiago disse-lhes que 

esta viagem foi uma das suas preferidas, que nunca a ia esquecer e que um dia voltaria. 

Texto de produção própria 
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Anexo 18 

Data: ___/__/______ 

Nome: _______________________________________________________________ 

1. Preencha a seguinte tabela sobre a viagem preferida do(a) seu(sua) colega: 

Informações a perguntar Respostas do(a) colega 

Nome do(s) viajante(s)  

País ou cidade visitada  

Momento da realização da viagem 

(mês, ano…) 
 

Duração da viagem 

 
 

Lugares visitados  

Lugares preferidos (com 

justificação) 
 

Transporte(s) utilizado(s) durante 

a viagem 
 

Justificação da eleição desta 

viagem como a preferida 
 

 

 

1.1. Depois de registar todas as informações, construam algumas frases sobre a viagem 

do(a) seu(sua) colega, utilizando verbos no Pretérito Perfeito Simples e no Pretérito 

Mais-que-Perfeito Composto do Indicativo.  
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Anexo 19 

 

Nome_________________________________________________________________ 

2. Depois de registar todas as informações, escreva um texto narrativo sobre a viagem 

preferida do(a) seu (sua) colega. Não se esqueça que o texto deve ter uma introdução, 

um desenvolvimento e uma conclusão. O texto deve ter no máximo 300 palavras e deve 

dar-lhe um título. 

 

Título:_________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Anexo 20 

 

FICHA PARA VERIFICAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM NA PRODUÇÃO 

ESCRITA DE NARRATIVAS  

 

Assinale as estratégias que usou antes, durante e depois da escrita do texto sobre a 

viagem preferida do (a) seu (sua) colega. 

1. Antes de escrever o texto 

 

1.1. pensar no que vai escrever, em função do objetivo da atividade.  

1.2. anotar as principais ideias sobre o tema do texto.  

1.3. pensar nas dificuldades que pode ter no momento de escrever o texto.  

1.4. pensar em possíveis formas de solucionar os problemas.  

1.5. utilizar modelos textuais como exemplo.  

1.6. organizar o que vai escrever em palavras-chave.  

1.7. fazer um plano do texto.   

1.8. pensar nos recursos linguísticos que vai utilizar (por exemplo, adjetivos, 

tempos/modos verbais,…). 

 

1.9. usar materiais auxiliares (gramática, dicionário, fichas,…).  

1.10 pedir esclarecimentos  

1.10.1 ao(à) professor(a).  

1.10.2 a colegas.  

1.11 preparar a atividade com colegas.  

 

 

2. Enquanto escrevia o texto 

 

2.1. seguir as instruções.  

2.2. tentar estar concentrado(a).  

2.3. ter especial atenção aos aspetos em que normalmente tem mais 

dificuldades. 

 

2.4. usar materiais auxiliares (gramática, dicionário, fichas,…).  

2.5. corrigir-se quando se apercebe de que errou.  

2.6. ter em consideração o leitor/recetor a quem se dirige o texto.  

2.7. reescrever o texto, ou partes, quando vê necessidade de tornar mais claro 

algum aspeto. 

 

2.8. reformular o plano prévio do texto, se o achar necessário.  

2.9. tentar que o seu texto seja claro.  

2.10. pedir esclarecimentos  

2.10.1 ao(à) professor(a).  

2.10.2 a colegas.  

 



 

 

127 

 

 

3. Depois de escrever o texto 

 

3.1 reler o texto.  

3.2 verificar se seguiu as instruções.  

3.3. ver se cumpriu o objetivo da atividade.  

3.4 fazer as correções que achou necessárias.  

3.5 usar materiais auxiliares (gramática, dicionário, fichas,…), para corrigir 

o texto quando acha necessário. 

 

3.6 pedir esclarecimentos  

3.6.1 ao(à) professor(a).  

3.6.2 a colegas.  

3.7 identificar os pontos fortes e fracos do texto.  

3.8 reescrever o texto.   

 

 

 

 

Questionário adaptado de: 

➢ Carvalho, A. (2013). Estratégias de Aprendizagem na produção escrita 

em Português Língua Estrangeira: Estudo de caso. (Tese de 

Doutoramento em Didáctica das Línguas Estrangeiras, não publicada). 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Portugal. p. 406. 

 

Nota: 

Esta ficha não foi considerada na análise de dados por ter sido apenas utilizada na regência 

2 e por o objetivo deste trabalho não ter sido analisar as estratégias de aprendizagem dos 

alunos. 
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Anexo 21 

 

 

I. Escolha a opção correta para cada erro que se apresenta abaixo.  

1.  Lugares turisticos: 

a. Lugares turistas 

b. Lugares turísticos 

c. Lugares turísticas  

2. Cidade pequenha: 

a. Cidade piquena 

b. Cidade pequeno 

c. Cidade pequena 

3. Ana fez viagem de dois dias, ele gostou muito: 

a. A Ana fez uma viagem de dois dias, ela gostou muito 

b. Ana fez uma viagem de dois dias e gostou muito 

c. A Ana fez uma viagem de dois dias e gostou muito 

4. Os restaurantes estavam fechados, ela não podia provar as comidas regionais: 

a. Os restaurantes estavam fechados por isso não pôde provar as comidas regionais  

b. Os restaurantes estavam fechados, mas não pôde provar as comidas regionais 

c. Os restaurantes estavam fechados, nem não pôde provar as comidas regionais 

5. Gostou lugares turísticos: 

a. Gostou lugar turísticos  

b. Gostou dos lugares turísticas  

c. Gostou dos lugares turísticos 

6. As amigas viviam na Grecia: 

a. As amigas viviam na grega  

b. As amigas viviam na Grécia 

c. As amigas vivem na Grecia  

7. Ela nunca tinha ido ali: 

a. Ela nunca tinha ido cá 

b. Ela nunca tinha ido lá 

c. Ela nunca tinha ido aqui 

8. Elas gostaram muito porque nunca tinham viajado junto: 

a. Elas gostaram muito porque nunca tinham viajadas junto 

b. Elas gostaram muito porque nunca têm viajado junto 

c. Elas gostaram muito porque nunca tinham viajado juntas 

9. Ele fez viagem de motor:  

a. Ele fez uma viagem de mota 

b. Ele fez uma viajem de mota 

c. Ele viajou de motor 
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10. A embassada de Portugal: 

a. A embaixada do Portugal 

b. A embaxada portuguesa 

c. A embaixada de Portugal 

11. Ela viajou sojinha: 

a. Ela viagou sozinha 

b. Ela viajou sozinha  

c. Ela viajou zosinha  

12. Ela foi na ilha de São Miguel: 

a. Ela foi a ilha de São Miguel 

b. Ela foi à ilha de São Miguel 

c. Ela foi ao ilha de São Miguel 

13. Estava o sol todos os dias: 

a. Estava o sol todo o dia 

b. Estava sol todos os dias 

c. Estava sol toda a dia 

14. A Rita gostou muito esta viagem: 

a. A Rita gostou muito deste 

viagem 

b. A Rita gostou muito desta 

viajem 

c. A Rita gostou muito desta 

viagem 

15. É muito interessante pelos festejar 

na praia: 

a. É muito interessante festejar na 

praia 

b. É muito interessante para 

festejar no praia 

c. É muito interessante festeja na 

praia 

16. Em ano passado abril 2017: 

a. No ano passado, em abril de 

2017 

b. Em ano passado, em abril de 

2017 

c. No ano passado, abril de 2017 

 

17. Quando Maria chegou a Barcelona 

com carro: 

a. Quando Maria chegou a 

Barcelona de carro 

b. Quando a Maria chegou 

Barcelona de carro 

c. Quando a Maria chegou a 

Barcelona de carro 

18. Há outra maneira para divertir-me: 

a. Há outra maneira para divertir  

b. Há outro maneira para me 

divertir 

c. Há outra maneira para me 

divertir 

19. Foi uma viagem em família: 

a. Foi uma vigem na família  

b. Foi uma viagem de família 

c. Foi uma viajem de família 

20. Foi a Cuba em junho 2016: 

a. Foi a Cuba em junho de 2016 

b. Foi a cuba em junho de 2016 

c. Foi ao Cuba em junho de 2016 

21. Uma viagem para lembrar-se: 

a. Uma viagem para recordar 

b. Uma viagem para lembra 

c. Uma viagem para se lembra 

22. Para ir nesse lugar, o nosso colega 

apanhou um metro: 

a. Para ir a nesse lugar, o nosso 

colega apanhou um metro 

b. Para ir a esse lugar, o nosso 

colega apanhou um metro 

c. Para ir esse lugar, o nosso 

colega apanhou um metro 

23. Arroz marisco ao moda da Grécia: 

a. Arroz marisco a moda da Grécia 
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b. Arroz de marisco à moda da 

Grécia 

Arroz de marisca à moda da Grécia
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Anexo 22 

 

III. Responda às seguintes perguntas de acordo com o texto. 

1. Quem são as personagens da história? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2.Onde é que se passa a história? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Qual é o problema da história? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Como se resolve o problema relatado na história? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Qual é, para si, a mensagem desta história? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Nome: ________________________________________________________________ 

Data: ____/_____/__________ 

 

 

V. Reescreva a história “O sal e a água” por palavras suas. 

 

______________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

VI. Leia outra vez o seu texto e faça as alterações e as correções que considerar 

necessárias. 
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Anexo 23 

Aluno 2 

 

 

Tabela 1: Planificação 

Regências  Cumprimento da fase  

Regência 2 O aluno respondeu todas as perguntas da planificação. Na pergunta b não respondeu diretamente onde se passam as ações, 

mas referiu primeiro o que a personagem fez. 

Criou muitas atividades do sábado e do domingo desde de manhã até à tarde.  

Regência 3 Registou todas as informações solicitadas e construiu duas frases, utilizando verbos no Pretérito Perfeito Simples e no 

Pretérito Mais-que-Perfeito Composto do Indicativo. 

Regência 4 As perguntas foram respondidas em conjunto na aula. 

Texto do exame 

final 

O aluno respondeu a todas as perguntas, mas na primeira pergunta referiu apenas duas personagens, embora nas tiras de 
imagens haja mais de duas. Para além disso, fez a organização das ações numa linha de tempo. 

 

 

 

Tabela 2: Textualização 

Categorias Regência 2 Regência 3 Regência 4 Texto do exame final 

Inclusão das ideias 

planificadas 

Criou várias atividades na 

planificação, mas algumas 

não estão referidas no texto. 

Incluiu todas as 

informações registadas na 

planificação. 

Todas as informações 

importantes do texto 

original estão no texto. 

Incluiu todas as ideias 

planeadas. 
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Estrutura do texto O texto tem introdução, 

desenvolvimento e 

conclusão. 

O texto tem introdução, 

desenvolvimento e 

conclusão. 

O texto tem introdução, 

desenvolvimento e 

conclusão. 

O texto tem introdução, 

desenvolvimento e 

conclusão. 

Título do texto  Criou o título “A Lua de 

Mel da Maria”. 

Criou o título “A viagem da 

Oceane”. 

Criou outro título: “O poder 

do amor”. 

Criou o título “As chaves”. 

Divisão em parágrafos  O texto é composto apenas 

por um parágrafo. 

O texto é composto por três 

parágrafos. 

O texto é composto apenas 

por um parágrafo. 

O texto é composto apenas 

por um parágrafo. 

Utilização das expressões 

de ligação 

Mas, por isso, e Além disso, e Então, porque, e, quando, 

como (causa). 

E, entretanto 

Número de palavras 188 (máx. 300) 143 (máx. 300) 1809 136 (máx. 150) 

 

 

 

Tabela 3: Uso dos tempos verbais10 

Tempos verbais Regência 2 Regência 3 Regência 4 Texto do exame final 

Presente do Indicativo  ➢ Ela é brasileira, 

tem 25 anos, é 
contabilista. 

➢ Eles vivem no 

Brasil. 

 

 
---------------------------------- 

 

 
--------------------------------- 

➢ Ele vive na rua 

Antonio Cardozo e 
todos os dias 

chega as 19:00 

aproximadamente. 

                                                             
9 Não se determinou um número máximo de palavras para o texto da Regência 4 porque foi uma atividade de reescrever o conto. 
10 Só são apresentadas frases em que os tempos verbais em análise são bem usados e tal qual os alunos as escreveram, por isso têm alguns erros. Os exemplos são no 

máximo cinco, uma vez que não é possível transpor todas as frases dos textos para a tabela e porque considerámos que cinco frases nos permitem comprovar que sabem 

usar os tempos verbais destacados, nomeadamente nos tempos Pretérito Perfeito Simples e Pretérito Imperfeito do Indicativo. 
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Pretérito Perfeito 

Simples do Indicativo 

➢ No fim de semana 

passado a Maria 

casou-se. 
➢ À tarde saíram 

para caminhar… 

depois foram à 
ribeira. 

➢ No dia seguinte 

acordaram. 

➢ A Ocean foi a Grecia e 

estudar pelo Erasmus. 

➢ Em abril 
aproveitarom as 

ferais e foram seis 

dias… 
➢ A viagem foi barata 

porque ficaram num 

alojamento gratuito. 

➢ …não gostou da 

resposta da filha 

mais nova… 
➢ Quando 

descubriram o 

principe 
apaxionou-se por 

ela… 

 

➢ Quando chegou a 

porta procurou e 

procurou as 
chaves, mas não 

encontrou… 

➢ Entretanto a Rita 
estava a olhar para 

ele, ficou assustado 

e ligou aos 

policias. 
➢ …ele explicou 

toda a situação e 

ficou tranquilo na 
sua casa. 

Pretérito Imperfeito do 

Indicativo 

 

 

 
------------------------------- 

➢ …tinham viajado 

juntos. Além disso 

queriam conhecer…. 

➢ Ele queria saber 

qual de suas filhas 

sentia mais amor 
por ele. 

➢ A comida não tinha 

sal… 

➢ Entretanto a Rita 

estava a olhar para 

ele, ficou assustado 
e ligou aos policias. 

➢ …ontem estava a 

caminhar e cruzou-
se com a sua 

vizinha… 

➢ …achavam que o 
Pedro tentava 

roubar a casa… 

Pretérito Mais-que-

Perfeito Composto do 

Indicativo 

 

------------------------------- 

➢ Elas gostaram muito 

porque nunca tinham 

viajado antes. 

 

--------------------------------- 

 

------------------------------- 
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Tabela 4: Revisão 

 

Reg.  Autocorreção Heterocorreção 

Reg.2 O aluno fez as seguintes correções: 
➢ Grafia: ortografia (barsileira = brasileira).  

➢ Gramática: conjugação verbal (visitamo = visitaram). 

➢ Trocar o título (o fim de) para (A Lua de Mel da Maria). 

O aluno fez as seguintes correções: 
➢ Gramática: preposição de lugar (Ela vive ao Porto = ela 

vive no Porto) 

➢ Gramática: determinante artigo definido mais 
determinante possessivo (Ela vive…com família = com 

a sua família). 

➢ Gramática: verbo ser, concordância de género e número 
e artigo (Ela muito activo = ela é muito ativa. Todos ideas 

dela estas interessante = todos as ideas dela são 

interessantes). Acrescentou verbo ser e determinante 

artigo definido na segunda frase, mas não corrigiu o erro 
ortográfico que podia corrigir (todas e ideias). 

➢ Gramática: concordância de género, determinante 

artigo definido e conjugação verbal (Na domingo família 
jantaram mais cedo = no domingo a família jantou mais 

cedo). 

Reg.3 O aluno fez as seguintes correções: 

➢ Gramática e léxico: concordância de género, seleção lexical 
adequado e tempo verbal: (Ela eligio este viagem como o seu 

preferido porque tinha sido tranquilo, calmo e bonito = Ela 

escolheu esta viagem como a sua preferida porque foi tranquila, 
calma e bonita);  

➢ Grafia: ortografia (escoberam = escolheram). 

Não houve atividade deste tipo. 

Reg.4 Não foi possível identificar as correções realizadas. 

 

Não houve atividade deste tipo. 
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Texto 

do 

exame 

final 

O aluno fez as seguintes correções: 

➢ Grafia: ortografia (fiqou = ficou; melnor = melhor) 

Não houve atividade deste tipo. 

 

 

 

Tabela 5: Erros cometidos 

Reg Planificação Textualização 

Reg.2 O aluno cometeu erros de: 

➢ Gramática: falta de verbos ser e ter (a personagem é a 

Maria, brasileira, 25 anos, loira = a personagem é a 
Maria, brasileira, tem 25 anos e é loira). 

➢ Gramática: falta de determinante artigo definido; 

preposição (…casou-se com o seu namorado português 

em Rio de Janeiro e ao dia seguinte…= casou-se com 
o seu namorado português no Rio de Janeiro e no dia 

seguinte). 

➢ Gramática: regência verbal (foram a passear = foram 
passear) 

➢ Gramática: concordância de número (no hotéis = no 

hotel). 

➢ Léxico: seleção lexical (rentaram um carro = 
alugaram um carro).  

O aluno cometeu erros de: 

➢ Gramática: falta de determinante artigo definido e contração de 

preposição (casou-se em Brasil = casou-se no Brasil. Foram aum 
espetáculo de fado = foram a um espetáculo de fado). 

➢ Grafia, gramática: ortografia, tempo verbal, determinante 

artigo definido  (conhecio ao seu namorado = conheceu o seu 

namorado;  
➢ Grafia: ortografia e acentuação (dicideram = decidiram; 

siguente = seguinte;  saierom = saíram; cafe = café). 

➢ Gramática: regência verbal (foram na rua de santa Catarina = 
foram à rua de santa Catarina. 

➢ Gramática: preposição e concordância de número (voltaram 

para ao hotéis = voltaram para o hotel). 

➢ Gramática: concordância de número (ao hotéis = ao hotel). 
➢ Grafia: : o aluno conjuga o verbo que termina em -a ou -am em 

-o ou -om (chegarom, forom, visitarom, dirigirom, etc) 
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➢ Léxico: seleção lexical (rentaram um carro = alugaram um 

carro). 

 

Reg.3 O aluno cometeu erros de: 

➢ Grafia: ortografia e acentuação (tinham vivino = 

tinham vivido; Grecia = Grécia). 

➢ Gramática e grafia: concordância de número e 
acentuação (Centro historicos = Centros históricos). 

➢ Gramática e grafia: falta de preposição e ortografia 

(lojas artesantos = lojas de artesanato). 
➢ Gramática: preposição (os pes = a pé) 

➢ Discurso: uso de ali e lá (…nunca tinha ido ali = 

nunca tinha ido lá) 

O aluno já utilizou bem alguns itens gramaticais, mas ainda tem 

problema com o uso de: 

➢ Gramática: falta de preposição ou determinante artigo definido 

(A Oceane foi a Grecia = A Oceane foi à Grécia). 
➢ Grafia: acento (Grecia = Grécia; Ferias = Férias); ortografia 

(didicavam-se = dedicavam-se; escolhio = escolheu); confusão 

de fonemas (v por b, em utilizabam= utilizavam). 
➢ Grafia: (Elas gostarom muito porque nunca tinhan viajado 

juntos = Elas gostaram muito porque nunca tinham viajado 

juntas). 

➢ Gramática e Discurso: tempo verbal e uso de lá e ali (ficou ali 
um ano e partilhava o quarto com duas amigas = ficou lá um ano 

e partilhou o quarto; a Ocean diz que ela tinham descontos = a 

Ocean disse que….). 
➢ Léxico e gramática: seleção lexical e concordância de número 

(os demais passeio faziam a pé = os outros passeios foram a pé). 

➢  Na grafia o aluno começou a corrigir a conjugação que termina 
em am (foram, ficaram, escolheram, tinham, etc). 

 

Reg. 4 Não foi possível identificar as correções realizadas. O aluno cometeu erros de: 

➢ Léxico: uso inadequado do verbo haver (Havia uma vez = Era 
uma vez). 

➢ Grafia: pontuação (Havia uma vez um rei que tinha tres filhas 

ele queria…= era uma vez, um rei que tinha três filhas. Ele 
queria…) 
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➢ Grafia: acentuação e ortografia (tres = três, quere = quer; 

principe = príncipe; palacio = palácio, ninguem = ninguém, 

tambem = também). 
➢ Grafia e gramática: ortografia e pronome pessoal (preguntoi a 

elas = perguntou-lhes). 

➢ Discurso: expressão de ligação (então perguntou-lhes e não 
gostou da resposta da filha = então perguntou-lhes, mas não 

gostou da resposta da filha). 

➢ Gramática: tempo verbal (ela diz que “quero lhe tanto, como a 

comida quer o sal = ela disse que…; e que ela amava-lhe tanto 
que nunca se queixo…= e que ela o amava tanto que nunca se 

tinha queixado…) 

➢ Grafia: ortografia (o príncipe descubriuou e pidiou = o príncipe 
descobriu e pediu; o pai não comprendou = compreendeu) 

➢ Léxico: confusão de fonemas (v por b, em A princesa savia = a 

princesa sabia) 
➢ Gramática: concordância de género (esse mensagem = essa 

mensagem) 

➢ Discurso: uso de lá e ali (ele foi a um palácio vizinho para pedir 

trabalho ali = ele foi a um palácio vizinho para pedir trabalho lá). 
➢ Gramática: uso e posição do pronome pessoal(…e que ela 

amava-lhe = e que ela o amava). 

➢ Gramática: preposição e determinante artigo indefinido (foi 
num palácio = foi a um palácio; o anel dela fico dentro do 

pastel = o anel ficou dentro de um pastel) 

Texto do 

exame 

final 

O aluno cometeu erros de: 

➢ Grafia e gramática: acentuação e posição da 
partícula apassivante “se” (a história se passa na rua 

O aluno cometeu erros de: 

➢ Gramática: tempo verbal e regência verbal (o Pedro chegava 
na sua casa = o Pedro chegou a sua casa). 
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Antonio Cardozo = a história passa se na rua António 

Cardoso). 

➢ Grafia: acentuação e ortografia (o problema e que o 
Pedro peroio as chaves de sua casa = o problema é 

que o Pedro perdeu as chaves da sua casa). 

➢ Gramática e grafia: regência verbal, ortografia, 

acentuação e conjugação verbal (o problema resolve-
se quando os policias chegarom na casa dele = o 

problema resolveu-se quando os polícias chegaram à 

casa dele). 
 

➢ Gramática: falta de preposição; falta de preposição ou 

determinante artigo definido (todos os dias chega as 19:00 

aproximadamente = todos os dias chega às 19:00; quando 
chegou a porta = quando chegou à porta). 

➢ Grafia: determinante artigo definido e pontuação (cruzou-se 

com a sua vizinha a Rita que é muito bonita, o Pedro dou-se a 

volta para olhar para ela = cruzou-se com a sua vizinha Rita, 
que é muito bonita. O Pedro olhou para ela). 

➢ Discurso: frase incompleta e sem sentido (O Pedro chegava na 

sua casa, ele vive na rua Antonio Cardozo) 
➢ Gramática e grafia: uso indevido de um verbo pronominal 

reflexo e ortografia (as chaves da sua casa caieram-se = as 

chaves da sua casa caíram; ele não se dio conta = ele não se deu 
conta; ficou em desespero e não tivo melhor ideia = ficou em 

desespero e não teve melhor ideia). 

➢ Léxico e gramática: seleção lexical e preposição (apanhar uma 

pedra e tirar pela janela = pegar numa pedra e atirar à janela). 
➢ Grafia: ortografia (para conseguer entrar = para conseguir 

entrar; ligou aos policias = ligou aos polícias). 

➢ Léxico e grafia: seleção lexical e ortografia (quando fizo essa 
volta = quando deu essa volta). 
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Aluno 6 

 

 

 

Tabela 6: Planificação 

Reg Cumprimento da fase 

Reg.2 Respondeu todas as perguntas da planificação adequadamente. Na pergunta b misturou o que a personagem fez com o lugar visitado.  

Reg.3 Registou todas as informações solicitadas, mas não construiu frases com os verbos no Pretérito Perfeito Simples e no Pretérito Mais-que-

Perfeito Composto do Indicativo. 

Reg.4 As perguntas são respondidas em conjunto na aula. 

Texto 

do 

exame 

final 

O aluno respondeu a todas as perguntas de uma forma adequada e conseguiu organizar as ações numa linha do tempo. 

 

 

Tabela 7: Textualização 

Categorias  Reg.2 Reg.3 Reg.4 Texto do exame final 

Inclusão das ideias 

planificadas 

Algumas atividades 
referidas para domingo não 

estão escritas no texto.  

Juntou todas as 
informações registadas na 

planificação. 

Todas as ideais importantes 
do conto original estão no 

texto. 

Juntou todas as 
informações planeadas. 

Estrutura do texto O texto tem introdução, 
desenvolvimento e 

conclusão. 

O texto tem introdução, 
desenvolvimento e 

conclusão. 

O texto tem introdução, 
desenvolvimento e 

conclusão. 

O texto tem introdução, 
desenvolvimento e 

conclusão. 
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Título do texto  Criou o título “Um fim de 

semana no Porto” 

Criou o título “Uma 

tempestade de areia no 

deserto” 

Manteve o título original 

“O sal e a água” 

Criou o título “Mal-

entendido” 

Utilização das expressões 

de ligação  

Por isso, porque, portanto, 

depois, de 

Antes, e, quando, mas, só, 

porque 

Mas, e, por isso, depois E, então, portanto 

Divisão dos parágrafos O texto é composto por três 

parágrafos 

O texto é composto por 

quatro parágrafos. 

O texto é composto por 

quatro parágrafos. 

O texto é composto por 

dois parágrafos. 

Número de palavras  113 (máx. 300) 207(máx. 300) 176  115 (máx. 150) 

 

 

 

Tabela 8: Uso dos tempos verbais 

Tempos verbais Regência 2 Regência 3 Regência 3 Texto do exame final 

Presente do Indicativo  ------------------------------ ---------------------------------- ----------------------------------- --------------------------- 

Pretérito Perfeito 

Simples do Indicativo 

➢ No fim de semana 

passado a Alícia 

decidiu… 
➢ A Alícia foi passear 

no centro. Ela viu a 

torre dos clérigos 
mas não foi visitar 

dentro… 

➢ Caminhou muito e 

gostou da 
arquitetura… 

➢ No ano 2008, foi a 

Egito de férias... 

➢ Quando chegou, ficou 
surpreendida por ver 

uma luz… 

➢ Foram a uma cidade 
linda, mas morta 

porque ninguém vivia 

lá. 

➢ Iryna achou que nunca 
ia esquecer esta 

viagem. 

➢ Na estrada, viu algo 
que nunca tinha 

➢ Um dia decidiu 

convidar as suas três 

filhas… 
➢ Mas a terceira filha 

respondeu com 

muito poesia. 
➢ Ela encontrou 

refúgio no palácio 

vizinho. 

➢ Ela adorava cozinhar, 
por isso perguntou 

ao rei… 

➢ Ela confessou que 
não devia ter dúvida 

➢ Quando 

chegou a casa, 

deu-se conta 
que não tinha a 

chave. 

➢ …e quebrou a 
janela de sua 

casa para 

entrar. 

➢ …dois polícias 
andavam de 

carro… e 

viram o 
homem entrar 
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imaginado ver na sua 

vida…, …provou um 

sumo de cana de 
açúcar que nunca tinha 

experimentado. 

sobre o amor da sua 

filha. 

 

pela janela de 

uma casa. 

Decidiram 

parar e apanhar 

o ladrão… 

➢ Enquanto 
olhava a 

mulher, perdeu 

a chave de sua 

casa. 
➢ A mulher quem 

andava a pé, 

ouviu o 
barulho na rua e 

ficou com 

medo. 

Pretérito Imperfeito do 

Indicativo 

 ➢ …Antes de ir lá sabia 
que irá ver o mar 

vermelho... 

➢ Foram a uma cidade 
linda, mas morta 

porque ninguém vivia 

lá. 
➢ Iryna achou que nunca 

ia esquecer esta 

viagem. 

 

➢ pergunta-lhes: filhas, 
gostava que cada 

uma me diga… 

➢ Ela adorava 
cozinhar, por isso 

perguntou ao rei… 

➢ Ela confessou que 
não devia ter dúvida 

sobre o amor da sua 

filha. 

➢ Enquanto 
olhava a 

mulher, perdeu 

a chave de sua 
casa. 

➢ A mulher quem 

andava a pé, 
ouviu o 

barulho na rua 

e ficou com 

medo. 
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➢ Quando chegou 

a casa, deu-se 

conta que não 
tinha a chave. 

 

Pretérito Mais-que-

Perfeito Composto do 

Indicativo 

 

 
 

------------------------------- 

➢ Na estrada, viu algo 

que nunca tinha 

imaginado ver na sua 

vida…, …provou um 

sumo de cana de 
açúcar que nunca 

tinha experimentado. 

 

 
 

---------------------------------- 

 

 
 

--------------------------- 

 

 

 

Tabela 9: Revisão 

Reg.  Autocorreção Heterocorreção 

Reg.2 O aluno fez as seguintes correções: 

➢ Grafia: ortografia (fiçou cansada = ficou cansada; reserveu 

= reservou). 

O aluno fez as seguintes correções: 

➢ Gramática: determinante artigo definido mais determinante 

possessivo (Então seus pais = então os seus pais) 
➢ Gramática: regência verbal (ela foi nas compras = ela foi às 

compras). 

➢ Gramática: determinante artigo definido mais concordância 
de número (de seu 22 anos = dos seus 22 anos).  

➢ Gramática: determinante artigo definido + nome próprio 

(Maria da Gloria = A Maria da Gloria). 
➢ Gramática: falta de preposição ou determinante artigo 

definido (A noite = À noite). 
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➢ Grafia: ortografia (penda = prenda). 

Fez um bom comentário a cerca do erro corrigido e o conteúdo do 

texto. 

Reg.3 O aluno fez as seguintes correções: 

➢ Léxico: seleção lexical (foi surpreendida = ficou 

surpreendida; tempestade de poeira = tempestade de areia) 

 

Reg.4   

Texto 

do 

exame 

final 

O aluno fez as seguintes correções: 

➢ Acrescentou a seguinte frase: (a mulher quem (=que) andava 

a pé, ouviu o barulho na rua e ficou com medo). 

➢ Acrescentou uma informação a dizer que “faltava uma 
imagem no seu texto”. 

 

 

 

Tabela 10: Erros cometidos 
 

Reg. Planificação Textualização 

Reg.2 O aluno cometeu erros de: 

➢ Gramática e léxico: regência verbal e seleção lexical (ela fez 
uma visita em barco = ela fez um passeio de barco). 

➢ Gramática: determinante artigo definido (chama-se a Alicia = 

chama-se Alicia). 

➢ Léxico: seleção lexical (tomar fotografia = tirar fotografia). 

O aluno cometeu erros de: 

➢ Gramática e léxico: regência verbal, concordância de 
género e seleção lexical (decidiu de ir = decidiu ir; 

Chegaram no Porto = chegaram ao Porto; Foi a passear = 

foi passear; Ficou encantada do viagem = ficou encantada 

com a viagem; fazer uma visita em barco = fazer um 
passeio de barco). 

➢ Gramática: concordância de género (muito gente = muita 

gente). 
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➢ Léxico: seleção lexical (reservaram um hotel = reservaram 

um quarto). 

➢ Gramática: repetição (incorreta) do sujeito (A Alícia foi 
passear no centro. Ele viu a torre dos clérigos) 

➢ Grafia: ortografia (por tanto = portanto) 

➢ Gramática: preposição e determinante artigo indefinido 

(À noite, foi jantar no restaurante com a sua amiga = à 
noite, foi jantar a um restaurante com uma sua amiga). 

Reg.3 O aluno cometeu erros de: 

➢ Léxico: seleção lexical (tempestade de poeira = tempestade de 
areia). 

➢ Grafia: acentuação e ortografia (là = lá; avian = avião). 

➢ Discurso: frase incompleta (da uma luz que da todo lindo). 

O aluno cometeu erros de: 

➢ Gramática: falta de preposição ou determinante artigo 
definido (foi a Egito = foi ao Egito); falta de preposição (no 

ano 2008 = no ano de 2008). 

➢ Grafia: acentuação e ortografia (taxi = táxi, construida= 

construída, açucar = açúcar; ropa = roupa). 
➢ Gramática e grafia: concordância de género e número, e 

ortografia (…muitos peixes de tudos corres = …muitos 

peixes de todas as cores).  
➢ Gramática: falta de preposição ou determinante artigo 

definido (Quando chegou a beira = Quando chegou à 

beira); falta de determinante artigo definido; Iryna achou 
que nunca ia esquecer esta viagem = A Iryna achou que 

nunca ia esquecer esta viagem). 

Reg.4  O aluno cometeu erros de: 

➢ Gramática: regência verbal (…decidiu de expulsar = 
…decidiu expulsar; ficou apaixonado dela = ficou 

apaixonado por ela). 

➢ Gramática: conjugação verbal (O rei vizinho fui 
convidado = o rei vizinho foi convidado) 

➢ Discurso: redundância (os noivos casados = os noivos) 
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Texto 

do 

exame 

final 

O aluno cometeu erros de: 

➢ Léxico e gramática: seleção lexical e falta de preposição 

(enquanto um homem mirava uma mulher, ele perdeu a sua 
chave de casa = enquanto um homem olhava para uma mulher, 

ele perdeu a sua chave; o homem teve a ideia de apanhar uma 

pedra = o homem teve a ideia de pegar numa pedra). 
 

O aluno cometeu erros de: 

➢ Léxico e gramática: seleção lexical e falta de preposição 

(quando chegou a casa, deu-se conta que não tinha a chave 
= quando chegou a casa, reparou que não tinha a chave; 

apanhou uma pedra na rua = pegou numa pedra da rua) 

➢ Gramática: conjugação verbal (quando chegou a 
casa…Portanto, tive uma ideia = quando chegou a casa… 

Portanto, teve uma ideia). 

➢ Gramática: preposição (dois polícias andavam de carro 

pela rua = dois polícias andavam de carro na rua). 

 

 

 

 

Aluno 9 

Tabela 11: Planificação 

Reg.  Cumprimento da fase 

Reg.2 Respondeu a todas as perguntas, porém várias personagens estão numa só imagem, o que causou confusão ao aluno para referir de quem era 

o fim de semana. Por exemplo, na primeira pergunta não referiu quem é, mas fez uma caracterização da família. Criou algumas atividades 
do sábado e do domingo. 

Reg.3 Registou todas as informações, construiu quatro frases, utilizando verbos no Pretérito Perfeito Simples e Pretérito Imperfeito do Indicativo. 

Reg.4 Todas as perguntas foram respondidas na aula. 

Texto 

do 

exame 

final 

O aluno respondeu a todas as perguntas de uma forma adequada, porém na pergunta 1 referiu uma personagem que não estava nas imagens 
(um vizinho). 

O aluno conseguiu organizar as ações numa linha do tempo. 
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Tabela 12: Textualização 

Categorias Reg.2 Reg.3 Reg.4 Texto do exame final 

Inclusão das ideias 

planificadas 

Todas as informações da 

planificação estão no texto. 

Juntou todas as 

informações, menos a data 

da viagem. 

Todas as ideias importantes 

do texto original estão no 

texto. 

Juntou todas as ideias 

planeadas. 

Estrutura do texto  O texto tem introdução, 
desenvolvimento e 

conclusão. 

O texto tem introdução, 
desenvolvimento e 

conclusão. 

O texto tem introdução, 
desenvolvimento e 

conclusão. 

O texto tem introdução, 
desenvolvimento e 

conclusão. 

Título do texto  Criou o título “Uma (Um) 

fim de semana no Porto. 

Criou o título “A 

maravilhosa aldeia de 
Monsanto” 

Criou outro título: “O poder 

do amor” 

Criou o título “Distração 

hormonal” 

Utilização das expressões 

de ligação 

Depois, e Mas, e, porque, finalmente E, quando E 

Divisão dos parágrafos O texto é composto apenas 

por um parágrafo. 

O texto é composto apenas 

por um parágrafo. 

O texto é composto apenas 

por um parágrafo. 

O texto é composto apenas 

por um parágrafo. 

Número de palavras 145 (máx. 300) 125 (máx. 300) 221  90 (máx. 150) 
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Tabela 13: Uso dos tempos verbais 

Tempos verbais Regência 2 Regência 3 Regência 3 Texto do exame final 

Presente do Indicativo  ➢ As pessoas são 
simpáticas 

➢ Há muitas pedras 
grandes de granito. 

-------------------------------- ----------------------------- 

Pretérito Perfeito Simples 

do Indicativo 

 

 

 
----------------------------------

- 

➢ Yuka fez uma 

viagem de dois dias  

➢ Ele viajou de 
comboio… 

➢ Gostou Monsanto 

➢ A mais velha 

respondeu  amava o 

pai mais do que a 
luz do sol. 

➢ Um dia o rei 

provou um bolo e 
encontrou um anel 

de grande valor. 

➢ O dono da casa 

perguntou porque 
ele não estava 

comendo. 

➢ Ela estava muito 
triste e foi trabalhar 

como cozinheira… 

➢ Ele reconheceu… a 
sua culpa e  não 

entendeu que ele 

➢ Uma pessoa viu 

o jovem partir e 

entrar pela 
janela, telefonou 

a polícia. 

➢ Ela não pude  
entrar porque não 

tinha a chave. 
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era tão amado por 

sua filha… 

 

Pretérito Imperfeito do 

Indicativo 

* O aluno conjuga muitos 

verbos neste tempo verbal, 

porém a conjugação não é 

adequado à situação: 
➢ Depois 

regressavam… 

➢ O pai andava o seu 
bicicleta… 

➢ O sábado andavam 

bicicleta 

➢ …o tempo em 

Janeiro estava 

ótimo e quente. 

➢ Quando Yuka 
estava lá, os 

restaurantes 

estavam 

fechados… 

➢ Ela estava muito 

triste e foi trabalhar 

como cozinheira… 

➢ Ele reconheceu… a 
sua culpa e não 

entendeu que ele 

era tão amado por 
sua filha… 

➢ A mais velha 

respondeu amava o 

pai mais do que a 
luz do sol. 

➢ O dono da casa 

perguntou porque 
ele não estava 

comendo. 

➢ Ela não pude 

entrar porque não 

tinha a chave. 

Pretérito Mais-que-

Perfeito Composto do 

Indicativo 

------------------- Construiu algumas frases, 

mas usou errado. 

------------------------------- -------------------- 

 

 



 

 

151 

 

 

 

Tabela 14: Revisão 

Reg.  Autocorreção Heterocorreção 

Reg.2  O aluno não fez muita correção do texto do colega, só fez a 
seguinte correção de: 

➢ Léxico: seleção lexical (pegou a carinha = apanhou um 

autocarro).  

Reg.3 O aluno fez as seguintes correções: 
➢ Gramática: conjugação verbal (Yuka fiz uma viagem = 

Yuka fez uma viagem; Ela tinha viajado de comboio e 

depois… = ela viajou de comboio…) 
➢ Discurso e gramática: expressão de ligação e regência 

verbal (Gostou Monsanto portanto é uma cidade autêntica = 

gostou de Monsanto porque é uma cidade autêntica). 

➢ Gramática: regência verbal (viajou com autocarro = viajou 
de autocarro). 

 

 

Reg.4   

Texto 

do 

exame 

final 

O aluno fez as seguintes correções: 
➢ Gramática: tempo verbal (um jovem caminhou no passeio 

e foi distraído para uma menina = um jovem caminhava no 

passeio e ficou distraído para uma menina). 
➢ Grafia: acentuação (idêia = ideia; policia = polícia). 
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Tabela 15: Erros cometidos 

Reg.  Planificação Textualização 

Reg.2 O aluno cometeu erros de: 

➢ Grafia: acentuação (familia = família). 

➢ Gramática: tempo verbal (ele passa o fim de semana no 

Porto = ele passou o fim de semana no Porto). 
➢ Gramática: falta de determinante artigo definido (com sua 

família = com a sua família). 

➢ Gramática: falta de preposição e determinante artigo 
definido (almoçar a praia = almoçar na praia. Andaram 

bicicleta até Porto = andaram de bicicleta até ao Porto). 

➢ Discurso: expressão de ligação (…) ele com sua família 
foram jantar. (ele e a sua família foram jantar). 

O aluno cometeu erros de: 

➢ Gramática: concordância de género (uma fim de semana no 

Porto = um fim de semana no Porto). 

➢ Grafia, léxico e gramática: acentuação, seleção lexical, 
falta de preposição e concordância de género (Uma familia 

queria descobrir Porto = uma família queria conhecer o 

Porto; o pai andava o seu bicicleta = o pai foi de bicicleta; A 
mãe e a filha tinham o seu bicicleta = a mãe e a filha foram 

nas suas bicicletas; Depois regressavam na praia de 

matosinhos = depois voltaram para a praia de Matosinhos).  
➢ Grafia: acentuação e ortografia (familia = família, mais = 

mas, volver = voltar; almocar = almoçar). 

➢ Grafia e gramática: acentuação e conjugação verbal (a 

famillia estavam no parque de campismo = a família estava 
no parque de campismo;  

➢ Gramática: falta de preposição (O domingo a família… = 

no domingo, a família…; O sábado, o domingo = no sábado, 
no domingo). 

➢ Gramática: regência verbal e conjugação verbal (a família 

foram no Porto de metro = a família foi ao Porto de metro). 
➢ Discurso: oração sem sentido (o pai andava o seu bicicleta 

e também a mas em reboque seu filho). 

Reg.3 O aluno cometeu erros de: O aluno cometeu erros de: 
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➢ Léxico: seleção lexical (fazer a volta da aldeia = dar uma 

volta à aldeia; pedra grande de granito = rocha de granito). 

➢ Gramática: concordância de número (pouca pessoas = 
poucas pessoas). 

➢ Gramática: falta de determinante artigo definido (Yuka foi 

de comboio = A Yuka foi de comboio). 
➢ Gramática e grafia: conjugação verbal e ortografia (a Yuka 

fiz a viajem = fez a viagem). 

➢ Gramática: falta de preposição (em janeiro 2018 = em 

janeiro de 2018). 
➢ Gramática: tempo verbal (tinha caminhado dois dias na 

aldeia, ele gostou muito…= caminhou dois dias na aldeia, ela 

gostou muito…). 

➢ Gramática: falta de determinante artigo definido e 

preposição (Yuka fez uma viagem de dois dias em Monsanto 

= A Yuka fez uma viagem de dois dias a Monsanto). 
➢ Grafia: acentuação (inadequado para a norma do Português 

Europeu) (quilômetro = quilómetro). 

➢ Gramática: falta de preposição (gosta muito a paisagem = 
gosta muito da paisagem, gostou a hospitalidade = gostou da 

hospitalidade). 

➢ Gramática e discurso: concordância de género, falta de 

preposição, tempo verbal e expressão de ligação (Tinha 
caminhado durante dois horas = caminhou durante duas 

horas; Tinha ficado dois noites uma hostel = Ficou duas 

noites num hostel; os restaurantes estavam fechados, ela não 
podia provar as especialidades regionais = os restaurante 

estavam fechados, por isso não podia provar…). 

➢ Léxico: uso dos verbos estar e ser (a vista estava 
maravilhosa = a vista dali era maravilhosa). 

➢ Gramática: concordância de género e número (poucos 

pessoas = poucas pessoas, dois noites = duas noites). 

➢ Léxico e gramática: seleção lexical e determinante artigo 
indefinido (para fazer a volta = para dar uma volta) 

Reg.4  O aluno cometeu erros de: 

➢ Gramática: falta de determinante artigo definido (…qual 
delas era sua melhor amiga =… qual delas era a sua melhor 

amiga; ele reconheceu sua filha e sua culpa = ele reconheceu 

a sua filha e a sua culpa). 

➢ Gramática e discurso: frase incompleta, falta de pronome 
e seleção lexical = (…o príncipe apaixonou e achou que 
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devia ser de família nobre = o príncipe apaixonou-se por ela 

porque achou que…). 

➢ Gramática: frase incompleta, falta de determinante artigo 
definido, tempo verbal e concordância de género (O rei 

entendeu que seu última não gostou… = O rei entendeu que 

a sua última filha não gostava…) 

➢ Grafia: acentuação (principe = príncipe, familia = família) 
➢ Gramática: pronome pessoal ( …e expulsou-la = e 

expulsou-a). 

➢ Léxico: verbos ser e estar (O rei descobriu que o anel estava 
da cozinheira = O rei descobriu que o anel era da cozinheira) 

➢ Gramática: concordância de género (o rei viu a cozinheira 

vestido como uma princesa = o rei viu a cozinheira vestida 
como uma princesa). 

Texto 

do 

exame 

final 

O aluno cometeu erros de: 

➢ Gramática/grafia: falta de preposição ou ortografia; 

preposição (no passeio e frente na casa de um jovem = no 
passeio em frente de casa de um jovem). 

➢ Gramática, léxico e grafia: tempo verbal, seleção lexical e 

ortografia (um jovem caminhava no passeio e foi distraído 
para uma menina muito bonita…e perdiu a chave da sua casa 

= um jovem caminhava no passeio e ficou distraído com uma 

menina e perdeu a chave). 

➢ Grafia: acentuação (policía = polícia). 
➢ Gramática, grafia e discurso: pronome pessoal, acentuação 

expressão de ligação (um jovem partiu a janela..., uma pessoa 

viu este, chamou a policía = um jovem partiu a janela, uma 
pessoa viu o e chamou a polícia). 

➢ Gramática: concordância de género (cabelo loira = cabelo 

loiro)  

O aluno cometeu erros de: 

➢ Gramática: tempo verbal (um jovem caminhava no passeio 

e foi distraído para uma menina muito bonita = um jovem 
caminhava no passeio e ficou distraído…) 

➢ Gramática: concordância de género (cabelo loira = cabelo 

loiro). 
➢ Grafia: ortografia (perdiu a chave = perdeu a chave). 

➢ Gramática, léxico e discurso: conjugação, tempo verbal, 

verbos ser e estar, e  repetição do sujeito (…porque tinha 

uma pulsão hormonal tão forte = porque teve uma pulsão 
hormonal tão forte; quando ele foi em frente de sua casa, ele 

não pude entrar = quando ele estava em frente de sua casa, 

ele não pôde entrar; ele tinha uma ideia = ele teve uma ideia; 
pensava que ele foi um ladrão = pensava que ele era um 

ladrão). 
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➢ Grafia: acentuação (distraido = distraído). 

 

➢ Gramática e grafia: falta de preposição ou determinante 

artigo definido e acentuação (telefonou a policia = 

telefonou à polícia). 

 

 

 

 

Aluno 10 

 

 

 

Tabela 16: Planificação 

Reg.  Cumprimento da fase 

Reg.2 Respondeu todas as perguntas de uma forma muito curta, clara e resumida e organizou as atividades do sábado e do domingo. 

Reg.3 Registou todas as informações, construiu duas frases, utilizando verbos no Pretérito Perfeito Simples e no Pretérito Mais-que-Perfeito 

Composto do Indicativo. 

Reg.4 Todas as perguntas foram respondidas em conjunto na aula. 

Texto 

do 

exame 

final 

O aluno respondeu a todas as perguntas de uma forma clara e conseguiu ordenar as ações numa linha do tempo. 
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Tabela 17: Textualização 

Categorias Reg.2 Reg.3 Reg.4 Texto do exame final 

Inclusão das ideias 

planificadas 

Todas as informações da 

planificação estão no texto 

Juntou todas as 

informações registadas. 

Todas as ideias importantes 

do texto original estão 

todas no texto. 

Juntou todas as ideias 

referidas. 

Estrutura do texto  O texto tem introdução, 
desenvolvimento e 

conclusão. 

O texto tem introdução, 
desenvolvimento e 

conclusão. 

O texto tem introdução, 
desenvolvimento e 

conclusão. 

O texto tem introdução, 
desenvolvimento e 

conclusão. 

Título do texto  Não criou o título. Criou o título “A viagem 
preferida da Elise” 

Criou outro título: “O sal” Criou o título “As loucuras 
do João” 

Utilização das expressões 

de ligação 

E, porque. Por isso, e, além disso, 

porque 

E, mas, até que, porque, 

quando 

E, logo, então 

Divisão dos parágrafos O texto só tem um 
parágrafo 

O texto tem três parágrafos. O texto consistiu por dois 
parágrafos. 

O texto tem dois 
parágrafos. 

Número de palavras 127 (máx. 300) 156 (máx. 300) 202  122 (máx. 150) 

 

Tabela 18: Uso dos tempos verbais 

Tempos verbais Regência 2 Regência 3 Regência 4 Texto do exame final 

Presente do Indicativo   
 

 

 

 
 

-------------------------------- 

➢ A Elize gosta muito 
de viajar e conhecer 

lugares diferentes.  

➢ Vai voltar sempre 

que puder porque é o 
lugar favorito dela 

para meditação… 

➢ Porque a paisagem é 
muito bonita… 

 
 

 

 

 
 

-------------------------------- 

 
➢ O João é um 

menino um 

bocado 

despistado e 
distraído. 

➢ O João é assim, 

sempre tem 
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➢ Considera que é 

muito autêntico e 

que as pessoas são 
muito simples. 

➢ Acha que é um 

povo muito musical, 
as noites são muito 

interessantes. 

coisas engraçadas 

para contar… 

Pretérito Perfeito Simples 

do Indicativo 

➢ A Alice teve um 

fim de semana 
diferente… 

➢ No sabado de 

manhã acordou 
bem cedo e 

viajou… 

➢ …foi recebida por 

Julia sua prima que 
levou para sua casa. 

➢ Preparou todo para 

ir ao casamento 
porque tinha de 

apanhar o avião 

➢ Ele visitou Cabo 

Verde há dois anos e 
gostou muita da 

natureza… 

➢ Ela preferiu 
viajar…. 

➢ Gostou da comida 

em especial prato 

típico… 

➢ Essa resposta não 

foi do gosto do rei e 
a expulsou do 

palácio. 

➢ … o príncipe se 
apaixonou por ela e 

pediu licença ao 

pai… 

➢ …a princesa 
insistiu em 

preparar… 

➢ Ontem fez 

asneiras por 
completo. 

➢ …viu uma linda 

rapariga de 
cabelo loiro e 

ficou doido por 

ela. 

➢ …quando partiu 
os cristrais, fez 

muito barulho e a 

Luisa  
➢ Quando voltava 

para casa, viu 

uma linda 
rapariga de 

cabelo loiro… 
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Pretérito Imperfeito do 

Indicativo 

➢ Preparou todo para 

ir ao casamento 

porque tinha de 
apanhar o avião 

 

 

 
------------------------------- 

➢ Um rei tinha três 

filhas e queria 

saber qual delas o 
queria mais. 

 

➢ Quando voltava 

para casa, viu 

uma linda 
rapariga de 

cabelo loiro… 

Pretérito Mais-que-

Perfeito Composto do 

Indicativo 

 

 
------------------------------- 

➢ Nunca tinha 

conhecido um lugar 
tão tranquilo e 

acolhedor. 

 

 
-------------------------------- 

 

 

 

 

Tabela 19: Revisão 

Reg.  Autocorreção Heterocorreção 

Reg.2  O aluno fez as seguintes correções: 

➢ Gramática: concordância de género e número e falta de 

preposição (O pai andou o seu bicicleta = o pai andou na sua 
bicicleta). 

➢ Gramática: conjugação e tempo verbal e preposição (a 

família estavam no parque = a família estava no parque. 
Depois regressavam na praia de Matosinhos = depois 

regressaram para a praia de Matosinhos). 

➢ Grafia: ortografia (pertou = perto. Volver = voltar) 
Fez um comentário sobre a correção do texto e o conteúdo do texto. 
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Reg.3 O aluno fez a correção ou revisão ao seu texto, mas não o fez com 

outra cor de caneta, não permitindo identificar claramente os erros 

corrigidos. 

 

Reg.4   

Texto 

do 

exame 

final 

O aluno fez a correção ou revisão ao seu texto, mas não o fez com 

outra cor de caneta, não permitindo identificar claramente os erros 

corrigidos. 

 

 

 

 

Tabela 20: Erros cometidos 

Reg.  Planificação Textualização 

Reg.2 O aluno cometeu erros de: 

➢ Gramática: falta de determinante artigo definido (Alice = a 

Alice). 
➢ Grafia: ortografia (assistiou = assistou). 

➢ Gramática: regência verbal e falta de determinante artigo 

definido (viajou em avião para Porto = viajou de avião para 

o Porto. Chegou a porto = chegou ao Porto). 

O aluno cometeu erros de: 

➢ Grafia: ortografia e acentuação (deferente = diferente; 

Emilia = Emília; colegio = colégio; sabado = sábado). 
➢ Gramática: regência verbal (viajou em avião para o Porto 

= viajou de avião para o Porto). 

➢ Discurso: oração incompleta (tão pronto com chegou = 

logo que chegou) 
➢ Gramática e grafia: falta de determinante artigo definido e 

ortografia (foi recibida por Julia = foi recebida pela Júlia). 

➢ Gramática: regência verbal (visita à baixa = visita a 
baixa). 
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➢ Grafia e gramática: pontuação e preposição (Depois foi 

ao norte shopping a fazer algumas compras = Depois, foi 

ao NorteShopping para fazer algumas compras). 
➢ Gramática: Falta de determinante artigo definido (antes de 

voltar a casa de Julia = antes de voltar a casa da Júlia). 

➢ Discurso: uso de ali e lá (ali esteve todo o dia = esteve lá 

todo o dia). 
➢ Grafia: ortografia (preparou todo para ir ao casamento = 

preparou tudo para ir ao casamento). 

 

Reg.3 O aluno cometeu erros de: 

➢ Grafia: ortografia (veces = vezes; outoro = outubro; simplex 

= simples) 

➢ Gramática: falta de preposição (novembro 2016 = 
novembro de 2016; ilha São Vicente = ilha de São Vicente). 

➢ Gramática: concordância do género (gente acolhedor = 

gente acolhedora). 
➢ Gramática: falta de determinante artigo definido (Elise 

gostou = A Elise gostou). 

 

O aluno cometeu erros de: 

➢ Grafia: ortografia e acentuação (Elize = Elise, pais = país, 

ferias = férias, mes = mês, gustou = gostou) 

➢ Gramática: falta de determinante artigo definido e 
preposição (gostou muito de ilha Santo Antão e a ilha São 

Vicente = gostou muito da ilha de Santo Antão e da ilha de 

São Vicente). 
➢ Gramática e grafia: contração de preposição, falta de 

determinante artigo definido e acentuação (gostou muito da 

natureza de aquele pais, por isso nas ferias do este ano = 
gostou muito da natureza daquele país, por isso nas férias 

deste ano; em outono = no outono). 

➢ Léxico: falta de verbo estar (é muito bonita, cheia de plantas 

e frutos = é muito bonita, está cheia de plantas e frutos). 
➢ Gramática: concordância de número (as noites são muito 

interessantes pelos festejo = as noites são muito interessantes 

pelos festejos). 
➢ Gramática e léxico: concordância de género e seleção 

lexical (é o lugar favorita dela para meditação e desfrutar da 
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natureza = é lugar favorito dela para meditar e usufruir da 

natureza. 

 

Reg.4  O aluno cometeu erros de: 

➢ Gramática: ênclise e próclise (e a expulsou = e expulsou-a, 

…o príncipe se apaixonou por ela = …o príncipe apaixonou-

se por ela, qual fingiu-se muito zangado = qual se fingiu 
muito zangado, Ela o perdoou = ela perdoou-o). 

➢ Grafia e gramática: ortografia e falta de determinante 

artigo definido (procurou por tudo reino = procurou por todo 
o reino). 

➢ Discurso: linguagem coloquial (aquela miúda tão linda…= 

aquela rapariga tão linda).  

Texto 

do 

exame 

final 

O aluno cometeu erros de: 
➢ Grafia e gramática: acentuação, ortografia e falta de 

determinante artigo definido (os policias = os polícias; João 

perdiu as chaves = o João perdeu as chaves). 
➢ Léxico e gramática: seleção lexical e falta de preposição ou 

determinante artigo definido (a menina liga a polícia e 

apreendem ao menino = a menina liga à polícia e prendeu o 
menino).  

➢ Gramática: regência verbal (Luisa viu ao João = Luisa viu 

o João; hoje eu conto à história = hoje eu conto a história). 

➢ Gramática e grafia: regência verbal e ortografia (os polícias 
vieram ao João entrar pela janela = os polícias viram o João 

entrar pela janela). 

O aluno cometeu erros de: 
➢ Grafia e discurso: ortografia e concordância com a imagem 

(Então achó melhor partir as janelas = então achou melhor 

partir a janela). 
➢ Gramática: concordância de género (partir a janela do 

frente da casa = partir a janela da frente da casa). 

➢ Léxico: seleção lexical e ortografia (partiu os cristais = 
partiu o vidro; e o apreendieram = e aprenderam-no, Estação 

de polícia = esquadra de polícia).). 

➢ Grafia: acentuação (Luisa = Luísa; policia = polícia). 

➢ Grafia e gramática: ortografia e regência verbal (pronto, os 
polícias vieram ao João entrar pela janela = portanto, os 

polícias viram o João entrar pela janela). 

 

 



 

 162 

 

Aluno 11 

 

 

Tabela 21: Planificação 

Reg.  Cumprimento da fase 

Reg.2 Respondeu todas as perguntas de uma forma clara. Criou várias atividades do sábado e do domingo. 

Reg.3 Registou todas as informações, construiu quatro frases, utilizando verbos no Pretérito Perfeito Simples e no Pretérito Mais-que-Perfeito 

Composto do Indicativo. 

Reg.4 Todas as perguntas foram respondidas em conjunto na aula. 

Texto 

do 

exame 

final 

O aluno respondeu a todas as perguntas, porém na pergunta número 1 não entendeu bem a palavra “personagem”, assim referiu também as 
chaves e a pedra como as personagens das imagens.  

O aluno conseguiu ordenar as ações numa linha do tempo. 

 

Tabela 22: Textualização 

Categorias Reg.2 Reg.3 Reg.4 Texto do exame final 

Inclusão das ideias 

planificadas 

Toda a informação da 

planificação está no texto. 

Juntou todas as 

informações registadas. 

Todas as ideias importantes 

do texto original estão no 
texto. 

Juntou todas as ideias 

planeadas. 

Estrutura do texto  O texto tem introdução, 

desenvolvimento e 
conclusão. 

O texto tem introdução, 

desenvolvimento e 
conclusão. 

O texto tem introdução, 

desenvolvimento e 
conclusão. 

O texto tem introdução, 

desenvolvimento e 
conclusão. 
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Título do texto  Criou o título “A visita dos 

amigos de (da) Rocio” 

Criou o título “A viagem 

aos Estados Unidos do 

Fernán ”  

Criou outro título: “A 

princesa cozinheira” 

Criou o título “As boas 

ideias” 

Utilização das expressões 

de ligação 

E, depois, mas E, mas E, mas, então, quando Mas, e, então, por isso 

Divisão dos parágrafos O texto é composto apenas 

por um parágrafo. 

O texto é composto por 

quatro parágrafos. 

O texto é composto por três 

parágrafos. 

O texto é composto apenas 

por um parágrafo. 

Número de palavras 122 (máx. 300) 202 (máx. 300) 232  115 (máx. 150). 

 

 

 

Tabela 23: Uso dos tempos verbais 

Tempos verbais Regência 2 Regência 3 Regência 4 Texto do exame final 

Presente do 

Indicativo 

➢ Ele está a viver e a 

estudar no Porto. 

➢ O Fernán e a sua 

namorada, a Rebeca, 

gostam muito de 
comer… 

➢ O Fernán e a Rebeca 

têm ideia de voltar 

 

 

 
-------------------------------- 

 

 

 
---------------------------------- 

Pretérito Perfeito 

Simples do 

Indicativo 

➢ No fim de semana 
passado Rocio teve a 

visita dos seus 

amigos… 
➢ No sábado eles foram 

ao palacio… 

➢ Ele viajou com a sua 
namorada a Nova 

York 

➢ Eles hospedaram-se 
numa casa… 

➢ Um dia, cozinhando, 
a princesa esqueceu 

um anel dentro da 

comida. 
➢ O seu filho, o 

príncipe, viu isto e 

➢ O homem virou a 
cabeça para olhar a 

mulher, mas nesse 

momento perdeu as 
chaves da sua casa. 



 

 164 

➢ No domingo eles 

apanharam o 

autocarro para ir ao 
parque da cidade… 

➢ …onde eles 

compraram presentes 

para suas famílias. 

ficou apaixonado da 

cozinheira. 

➢ Então ele falou com 
o seu pai para casar 

com ela. 

➢ A lição foi que a 

comida dorei não 
tinha sal. 

➢ Quando o rei disse 

que não queria 
comer… 

 

➢ Quando o homem 

chegou a casa, não 

encontrou as chaves. 
➢ A polícia chegou 

muito rápido e viram a 

janela… 

➢ A mulher achou que o 
homem era um ladrão. 

 

Pretérito Imperfeito 

do Indicativo 

➢ Eles não conheciam a 

cidade.  

➢ Todos os dias eles 

apanhavam o 
metro… 

➢ Há muitos anos, um 

rei tinha treis  filhas. 
➢ A lição foi que a 

comida do rei não 

tinha sal. 
➢ Quando o rei disse 

que não queria 

comer… 

➢ A mulher achou que o 

homem era um ladrão. 

Pretérito Mais-que-

Perfeito Composto 

do Indicativo 

. 
----------------------------- 

 
---------------------------- 

 
---------------------------- 

 
-------------------------- 
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Tabela 24: Revisão 

Reg.  Autocorreção Heterocorreção 

Reg.2  O aluno fez as seguintes correções: 
➢ Gramática e grafia: falta de determinante artigo definido 

(passatempo dela é… = o passatempo dela é…; tomei 

pequeno almoço = tomei o pequeno-almoço). 

➢ Gramática: conjugação verbal (A noite, cozinhou com a 
mãe dela e fez bacalhau com natas = A noite, cozinhou com 

a mãe dela e fizeram bacalhau). 

Não fez comentário.  

Reg.3 O aluno fez as seguintes correções: 

➢ Léxico e gramática: seleção lexical e tempo verbal (todos 

os dias eles pegaram o metro para ir a….= todos os dias 

eles apanhavam o metro para ir a..) 

 

Reg.4   

Texto 

do 

exame 

final 

O aluno fez a seguinte correção: 

➢ Léxico: seleção lexical (o homem girou a cabeça = o 

homem virou a cabeça). 
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Tabela 25: Erros cometidos 

Reg. Planificação Textualização 

Reg.2 O aluno cometeu erros de: 

➢ Gramática: falta de determinante artigo definido (em Porto 

com os seus amigos = no Porto com os seus amigos). 
➢ Grafia: acentuação e ortografia (palacio = palácio. Ribeir = 

ribeira). 

➢ Gramática: falta de preposição ou determinante artigo 

definido (ir a praia de Matosinhos = ir à praia de 
Matosinhos). 

O aluno cometeu erros de: 

➢ Gramática: falta de determinante artigo definido; falta de 

preposição ou determinante artigo definido (a visita dos 
amigos de Rocio = a visita dos amigos da Rocio. Ir a praia = 

ir à praia. A noite = à noite. Disseram a Rocio = disseram à 

Rocio). 

➢ Léxico: seleção lexical (fizeram fotos do rio e da Gaia = 
tiraram fotos do rio e da Gaia). 

➢ Grafia e gramática: pontuação e falta de preposição ou 

determinante artigo definido (A noite foram = À noite, 
foram; No domingo eles apanharam = No domingo, eles 

apanharam) 

➢ Discurso: repetição do sujeito “eles” (no sábado eles foram 
…. No domingo eles apanharam …, eles passaram uma boa 

tarde(…. Na segunda eles voltaram a Espanha). 

➢ Gramática e grafia: falta de determinante artigo definido e 

pontuação (No fim de semana passado Rocio = No fim de 
semana passado, a Rocio…) 

➢ Gramática: regência verbal (Na segunda eles voltaram a 

Espanha = Na segunda, eles voltaram para Espanha). 

Reg.3 O aluno cometeu erros de: 

➢ Grafia: ortografia e acentuação (Nova York = Nova Iorque; 

nos fizemos juntos = nós fizemos juntos). 

➢ Léxico: seleção lexical (há música e baile = há música e 
dança; ele nunca tinha visto um partido do basquete = ele 

nunca tinha visto um jogo de basquete (ao vivo). 

O aluno cometeu erros de: 

➢ Grafia: ortografia e acentuação (Nova York = Nova Iorque, 

musica = música) 

➢ Gramática e léxico: tempo verbal, preposição e verbos ser 
e estar (foi a primeira vez que eles viajavam fora de Espanha 

juntos = foi a primeira vez que eles viajaram para fora de 
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➢ Gramática: contração da preposição (a viagem preferida do 

Fernán foi a os Estados Unidos = …foi aos Estados Unidos). 

➢ Grafia: acentuação (Ele nunca tinha visitado esse pais = Ele 
nunca tinha visitado esse país). 

Espanha juntos; A carne foi excelente = A carne era 

excelente). 

➢ Gramática: falta de preposição e falta de determinante 
artigo definido ou preposição; falta verbo ser e falta de 

determinante artigo definido ou preposição (O primeiro dia 

eles foram a Estátua da Liberdade = No primeiro dia eles 
foram à Estátua da Liberdade; mas engraçada a visita a 

“Disney Store” = mas foi engraçada a visita à “Disney 

Store”). 

➢ Discurso: alteração da ordem da palavra visita (não foi 
agradável a visita = a visita não foi agradável).  

➢ Gramática: preposição (o restaurante que eles mais 

gostaram = o restaurante de que eles gostaram mais) 
➢ Gramática: regência verbal e determinante artigo 

indefinido (foram a ver jogo = foram ver um jogo) 

➢ Discurso: repetição do sujeito (Eles hospedaram-se numa 
casa do “Airbnb” no bairro…todos os dias eles apanhavam 

o metro… No primeiro dia eles foram…). 

Reg.4  O aluno cometeu erros de: 

➢ Gramática: regência verbal (…viu isto e ficou apaixonado 
da cozinheira = …viu isto e ficou apaixonado pela 

cozinheira). 

➢ Gramática: preposição (foi convidado ao casamento = foi 
convidado para o casamento). 

➢ Grafia: acentuação e ortografia (ate = até, treis = três, leção 

= lição). 

Texto 

do 

O aluno cometeu erros de: O aluno cometeu erros de: 
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exame 

final 

➢ Léxico: seleção lexical (o homem rompe a janela = o 

homem partiu a janela). 

 
➢ Gramática e grafia: conjugação verbal e acentuação (o 

homem têm a ideia = o homem tem a ideia; chega a polícia 

e o homem e detido = chega a polícia e o homem é detido). 

➢ Léxico: seleção lexical (um homem e uma mulher 

encontraram-se na rua = um homem e uma mulher cruzaram-

se na rua; então ele teve uma boa ideia: romper a janela da 
casa = então ele teve uma boa ideia: partir o vidro da janela 

da casa; comissariado… = esquadra de polícia). 

➢ Gramática: uso desnecessário de “sua” (quando o homem 

chegou a sua casa = quando o homem chegou a casa). 
➢ Léxico: seleção lexical (mas a mulher, que ainda ficava 

perto dali = mas a mulher, que ainda estava perto dali). 

➢ Grafia e gramática: pontuação e regência verbal (ouviu 
barulho, e viu ao homem entrando na casa = ouviu o barulho 

e viu o homem entrando na casa). 

➢ Grafia: acentuação (ligou á polícia = ligou à polícia). 
➢ Grafia e gramática: ortografia, conjugação verbal e 

pronome pessoal (a polícia aprisssionou ao homem e 

levaram-le = a polícia aprisionou o homem e levou-o). 

 

 

 

Nota: A categoria da interferência linguística não está incluída nos erros cometidos, uma vez que o professor estagiário não tem um bom domínio das 
outras línguas estrangeiras como espanhol e inglês, para ajuizar deste aspeto.  
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Anexo 24 

 
Por favor, responda a este questionário anónimo sobre as atividades da aula do dia 22 de março de 2018. 

 

1. Compreendeu bem o que a professora explicou? 

Sim  

Não  

Se não, porquê (pronúncia, fala baixo, etc.)? _________________________________________________ 

 

2. Sentiu-se à vontade na aula para fazer perguntas à professora e esclarecer dúvidas? 

Sim  

Não  

Se não, porquê? _______________________________________________________________________ 

 

3. Todas as suas dúvidas foram esclarecidas?  

Sim  

Não  

Se não, porquê? _______________________________________________________________________ 

 

4. Compreendeu as instruções dadas pela professora?  

Sim  

Não  

 

5. Considera as atividades úteis para si? 

Sim  

Não  

 

6. Pensa que o estudo de textos narrativos é uma forma útil de aprender português? 

Sim  

Não  

Porquê? ______________________________________________________________________ 
 

7. Concentrar-se nas fases de planificação, escrita e revisão ajudam-no a escrever em português? 

Sim   

Não   

Porquê? ________________________________________________________________________ 

 

8. As atividades de planificação ajudaram-no a escrever a seu texto? 

Sim   

Não   

Porquê? _______________________________________________________________________ 

 

9. Acha que é importante escrever textos na sala de aula? 

Sim   

Não   

Porquê? _______________________________________________________________________ 
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10. Pensa que é importante fazer atividades de revisão de texto na aula? 

Sim   

Não   

Porquê? _____________________________________________________________________________             

 

11. Pensa que é importante fazer atividades de revisão do texto de um colega? 

Sim   

Não   

Porquê?______________________________________________________________________________ 

 

12. Pensa que a escrita de textos narrativos o(a) ajudou a compreender e usar de forma mais adequada os 

tempos verbais do passado? 

Sim   

Não   

Porquê?______________________________________________________________________________ 

 

13. Sente que aprendeu coisas novas nesta aula? 

Sim  

Não  

 

14. O que foi mais fácil? 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

15. O que foi mais difícil? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

16. Gostou da aula? 

Sim  

Não  

 

16.1. Do que é que não gostou? 

_________________________________________________________________________________ 

 

16.2. Do que é que gostou? 

_________________________________________________________________________________ 
 

17. Sugestões e comentários à professora estagiária Madalena Roben. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Anexo 25 
 

Por favor, responda a este questionário anónimo sobre as atividades das aulas dos dias 23 e 24 de abril de 

2018. 

Assinale com uma cruz a(s) aula (s) em que esteve presente: 23 de abril  

                                                                                                   

                                                                                                 24 de abril  

 

 

1. Compreendeu bem o que a professora explicou? 

Sim   

Não   

Se não, porquê (pronúncia, fala baixo, etc.)? _________________________________________ 

 

2. Sentiu-se à vontade na aula para fazer perguntas à professora e esclarecer dúvidas? 

Sim   

Não   

Se não, porquê? _______________________________________________________________ 
 

3. Todas as suas dúvidas foram esclarecidas? 

Sim   

Não   

Se não porquê? ________________________________________________________________ 

 

4. Compreendeu as instruções dadas pela professora? 

Sim   

Não   

 

5. Considera as atividades úteis para si? 

Sim   

Não   

 

6. Pensa que o esclarecimento das dúvidas sobre a correção do seu texto foi importante? 

Sim   

Não   

Porquê? ______________________________________________________________________ 

 

7. Pensa que o vídeo “O humor e a cidade” o ajudou a aprender português? 

Sim   

Não   

Porquê? ______________________________________________________________________ 

 

8. Acha que a atividade de registar as informações do colega o ajudou a escrever o seu texto? 

Sim   

Não   

Porquê? ______________________________________________________________________ 
 

9. Acha que é importante fazer um rascunho do texto? 

Sim   

Não   

Porquê? ______________________________________________________________________ 
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10. Acha que fazer revisão e correção do seu texto é importante? 

Sim   

Não   

Porquê? _______________________________________________________________ 

 

11. Acha que é importante reescrever o seu texto? 

Sim   

Não   

Porquê? _______________________________________________________________  

 

12. Pensa que escrever um texto narrativo sobre a viagem preferida do outro colega o ajudou a escrever 

em português? 

Sim   

Não   

Porquê? _______________________________________________________________ 

 

13. Pensa que escrever um texto narrativo ajuda a praticar o uso de verbos no passado? 

Sim   

Não   

Porquê? ______________________________________________________________________ 
 

14. Sente que aprendeu coisas novas nestas duas aulas? 

Sim   

Não   

 

15. O que foi mais fácil?  

_____________________________________________________________________________ 

 

16. O que foi mais difícil? 

_____________________________________________________________________________ 

 

17. Gostou das aulas? 

Sim   

Não   

 

17. 1. Do que é que gostou mais?  

______________________________________________________________________ 
 

17. 2. Do que é que gostou menus?  

______________________________________________________________________ 

 

18. Sugestões e comentários à professora estagiária Madalena Roben. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________ 
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Anexo 26 
 

 

 

Sobre as aulas da professora estagiária Madalena Roben (dia 22 de março, 23 e 24 de abril e 14 de 

maio de 2018), desenvolvendo a competência de produção escrita através dos textos narrativos… 

 

 

 

 

1. Pensa que escrever textos narrativos o ajuda a desenvolver a sua competência escrita em português? 

Sim   

Não   

Porquê? ______________________________________________________________________ 

 
2. Acha que a escrita de textos narrativos lhe facilita praticar o seu conhecimento da gramática? 

Sim   

Não   

Porquê? _____________________________________________________________________ 

 

3. Acha que é importante escrever textos narrativos segundo os três processos de escrita (planificação, 

textualização e revisão)? 

Sim   

Não   

Porquê? ______________________________________________________________________ 

 

4. Depois de escrever os três textos narrativos, em que aspetos ainda sente mais dificuldades? 

Gramática  

 

 Estrutura do texto  Articulação de 

ideias 

 

 

Porquê? ______________________________________________________________________ 

 

5. Acha que praticar a capacidade de narração através da escrita de textos o ajuda a conseguir exprimir-se 

melhor e comunicar melhor as suas ideias e experiências no seu dia a dia? 

Sim   

Não   

Porquê? ______________________________________________________________________ 
 

6. Acha que a ficha sobre estratégias de aprendizagem o ajudou de alguma forma a tomar consciência 

sobre a forma como escreve? 

Sim   

Não   

Porquê? ______________________________________________________________________ 

 

7. Acha que a ficha sobre estratégias de aprendizagem o ajudou a escrever melhor? 

Sim   

Não   

Porquê? ______________________________________________________________________ 
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8. Preferia ter escrito outros tipos de texto? 

Sim   

Não   

Porquê? ______________________________________________________________________ 

 

8.1. Se sim, quais e porquê? 

______________________________________________________________________ 

 

 

9. Sugestões e comentários à professora estagiária Madalena Roben. 

___________________________________________________________________________ 


