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À Sophia.  

Na sua terra ele procurava a companhia dos trovadores e dos viajantes que lhe 

contavam as suas aventuras e as histórias lendárias do passado. Mas agora, ali, 

naquela sala de Florença, aqueles homens discutiam os movimentos do Sol e da 

luz, e os mistérios do céu e da terra. Falavam de matemática, de astronomia, de 

filosofia. Falavam de estátuas antigas de pinturas acabadas de pintar. Falavam 

do passado, do presente, do futuro. E falavam de poesia, de música, de 

arquitetura. Parecia que toda a sabedoria da terra estava reunida naquela sala.  

O Cavaleiro da Dinamarca (Andresen, p. 25). 
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Resumo 

O Relatório de Estágio centra-se no estudo sobre os Trabalhos Para Casa, vulgarmente 

designados pela sigla TPC. Ferramenta de ensino utilizada pelos professores de todos os 

graus de escolaridade, tratando-se de um processo temporal, devemos ter em 

consideração as 3 fases do seu procedimento (prescrição; realização; correção), bem 

como a sua multidimensionalidade de variáveis.  

Este tem como objetivo pedagógico a consolidação e internalização dos conteúdos 

aprendidos em sala de aula. Porém, independentemente das vantagens e desvantagens que 

lhes estão associados, o longo historial do TPC revela que, nas décadas passadas, este tem 

“edificado” uma barreira entre as escolas e as famílias dos discentes. Não é intenção nossa 

apresentar as novas vantagens dos trabalhos para casa. No entanto, queremos apresentar 

uma visão favorável desta ferramenta educativa, de modo a prolongar o discurso 

favorável que outrora teve.  

Temática complexa, consideramos pertinente expor uma visão global sobre os TPC e, 

deste modo, “ouvirmos” os seus intervenientes. Na literatura educacional tem-se dado 

uma especial atenção à ação dos pais no meio educativo e, principalmente, ao seu 

envolvimento nas tarefas escolares. Todavia, consideramos imperativo conhecer o 

impacto que os TPC têm na vida de quem os prescreve e corrige (professores) e de quem 

os realiza (alunos). Foi com esta intenção, e conhecendo a multidimensionalidade dos 

TPC, que procedemos à aplicação do objeto de estudo numa turma do 9.º ano, com 20 

alunos. Assim, com a prescrição de 4 TPC quisemos perceber se estes revelam 

aproveitamento escolar através da sua aplicação em exercícios de dois testes de avaliação.  

Observámos que a média das classificações dos testes aumentaram 12,35% com a 

prescrição dos trabalhos para casa, comparativamente à média das classificações das do 

1.º Período. Ainda, a partir da aplicação de inquéritos aos alunos, pais/EE e professores, 

percebemos que estes valorizam os TPC enquanto ferramenta educativa. 

Palavras-chave: Aprendizagem, Autorregulação, Didática, História, TPC. 
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Abstract 

The Internship Report centres on the analysis of Homework, commonly known as TPC. 

Given that it is a widely used tool by teachers from all phases of scholarly education, it 

should be taken into account the three stages of its development (assignment, elaboration, 

evaluation), as well as its multidimensional variables. 

Its main purpose is the consolidation and interiorization of topics learned in class. 

Nonetheless, and regardless of its advantages and disadvantages, TPC has been in the last 

decades a matter of dissent between schools and the student’s families. It is not our 

intention to expose new-found advantages, but to present a favourable insight of this 

educational tool, in order to revive the positive outlook that it once had.  

Because it is a complex subject, we believe it pertinent to present an overview of TPC 

and, in this way, bring forward the experience of the intervenients. In previous works 

dealing with educational matters, the focus resided in the parents’ contribution to the 

process of learning, and mainly to their involvement in school tasks. However, we 

consider it of the utmost importance to ascertain the full impact that TPC have on those 

who assign and evaluate them (teachers) and those who complete them (students). So, 

and bearing in mind the multidimensionality of TPC, we have applied this case study in 

a 9th grade class, that comprises 20 students. With the assignment of four TPC, we tried 

to establish if it enables school achievement through two written tests. 

We have been able to determine that the average grade from the written test has improved 

in 12,35% with the assignment of homework in comparison to the first term average. 

Furthermore, from the inquiries conducted to students, parents/educational tutors and 

professors, we were able to ascertain that all these groups valued the TPC as an important 

educational tool. 

 

Key-words: Learning, Self-regulation, Didactic, History, HW. 
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Introdução 

- TPC. - Dissemos nós. 

“TPC: trabalho ou tortura para casa?” – Perguntou o Hugo.  

 

Hugo Rodrigues, no ano de 2018, apresentou-nos uma visão negativa dos 

Trabalhos Para Casa, num artigo do Jornal Observador (Rodrigues, 2018). Não nos 

surpreende a sua inimizade com esta prática pedagógica. Refere que os professores 

prescrevem TPC sem qualquer objetivo delineado e, por essa razão, deixam de cumprir a 

sua funcionalidade enquanto instrumento pedagógico. E introduz a ideia de que “do ponto 

de vista legal, a existência dos TPC é, no mínimo, questionável”, uma vez que não 

respeitam o Código do Trabalho1, sendo que considera o tempo passado na escola e o 

tempo dedicado aos TPC o “trabalho” dos alunos.  

 Neste trabalho, permitimo-nos não concordar com o Hugo. Parece-nos uma 

generalização injusta e infundamentada que todos os professores sugiram trabalhos para 

casa sem definirem os objetivos pedagógicos a eles subjacentes. Contrariamente ao que 

é dito no artigo, na nossa Iniciação à Prática Profissional os TPC tiveram sempre um 

propósito (compreender e internalizar os conteúdos lecionados, desenvolver 

competências de aprendizagem, de responsabilidade, estudar para os testes, preparar os 

alunos para a lição seguinte, promover capacidades de pesquisa e desenvolvimento 

pessoal – autoeficácia/confiança, controlo de tempo dedicado a uma tarefa e promoção 

da discussão de pares). No que confere ao Código do Trabalho, não é nosso objetivo 

enveredar por questões legais/jurídicas, embora tenhamos a consciência que os alunos 

têm várias disciplinas. Nesse sentido, independentemente dos aspetos legais, os conselhos 

de turma deviam definir de forma equilibrada os trabalhos para casa, para não haver 

exagero e evitar a acumulação de carga de trabalhos. Ideia que, futuramente, gostávamos 

de desenvolver. Criar uma plataforma online, utilizada por cada conselho de turma, onde 

cada professor inseria o trabalho para casa que destinou na sala de aula. A cada professor 

era atribuída uma quantidade de frequência de prescrição de TPC e, nessa plataforma, as 

                                                       

1 Consultar o Condigo do Trabalho, respeitante à Subsecção V – Trabalho de menores, nos artigos 73º, 
75º e 79º (Universitários, 2011, pp. 57-59). 
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tarefas estariam visíveis aos seus pares, bem como aos alunos e Encarregados de 

Educação. Assim, os professores estariam cientes da quantidade de trabalhos que os 

discentes teriam que realizar e, se possível, cruzar informação entre TPC. Por seu turno, 

os alunos não perdiam a informação relativa aos TPC e, os pais, facilmente poderiam 

acompanhar todo este processo. É uma ideia a pensar no futuro dos TPC. 

 TPC. Trabalho Para Casa, é neste sentido literal da sigla que desenvolvemos este 

estudo, sendo a prescrição de tarefas escolares para serem realizadas em casa. Escolhemos 

esta temática porque na vida escolar, professores, alunos e encarregados de educação 

acabam por se “cruzar” com os trabalhos para casa. Considerado uma estratégia 

pedagógica destinado à promoção do sucesso escolar através da constante afirmação do 

conhecimento, levou-nos a questionar de que forma podemos e devemos proceder 

corretamente à sua aplicação. Tratando-se de um tema que surgiu com a nossa prática 

letiva, no decurso da Unidade Curricular Iniciação à Prática Profissional (IPP), no âmbito 

do Mestrado em Ensino de História no 3.º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário 

(MEH), da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP), aproveitámos o 

contexto escolar para aplicar as tarefas escolares, com o objetivo de perceber de que forma 

estas influenciavam o processo de aprendizagem do aluno e o seu aproveitamento. 

Partimos para este trabalho sem experiência de prática pedagógica na prescrição de TPC 

e conscientes dos riscos que esta podia trazer, sendo a um tema desafiante e controverso. 

A única experiência que tínhamos dos TPC era na ótica dos alunos, uma vez que, 

enquanto discentes do Ensino Básico e Secundário convivemos com eles, fossem das 

áreas das “letras” ou das “ciências”. Recordamo-nos que tínhamos mais trabalhos para 

casa nos graus de ensino mais baixos e que os professores os apontavam para, depois, 

considerá-los nas classificações finais do período letivo. Também nos lembramos que as 

correções eram, na sua maioria, feitas no quadro pelos colegas da turma. É com estas 

memórias e com a leitura sobre a temática que, neste trabalho, aplicámos os trabalhos 

para casa. Porém, foram surgindo dúvidas, às quais tentámos responder. O que são os 

TPC? Qual é a sua importância? Como devemos aplicar um TPC? Como devemos corrigir 

um TPC? Como é que um TPC promove o desenvolvimento de aprendizagens? Onde é 

que os alunos realizam os TPC? Será que têm ajuda na sua realização? O que sabem sobre 

os TPC? E os professores? E os pais? E o psicólogo escolar? Qual é a sua opinião?  
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 Duas mãos cheias de questões em volta de três letras iniciais – TPC. Procurámos 

desenvolver este trabalho à volta da aplicação do TPC e os seus efeitos no 

desenvolvimento das aprendizagens dos discentes. Desta forma, na primeira parte do 

trabalho, numa busca pela construção de uma definição/conceito, delineámos uma 

cronologia das atitudes perante os trabalhos para casa ao longo do século XX e primeiros 

anos do século XXI. Procurámos perceber que impacto os TPC têm na ação educativa 

dos professores, na vida escolar dos alunos e na relação dos pais/encarregados de 

educação com a escola. Abordámos a evolução dos principais modelos teóricos, bem 

como a sua aplicação enquanto um processo temporal (prescrição – realização – 

correção), a par das linhas de investigação de destaque nesta temática. Para encerrar o 

primeiro capítulo, sintetizámos as vantagens e desvantagens da utilização dos TPC no 

nosso contexto educativo.   

 No segundo capítulo, referente ao Enquadramento Metodológico, fazemos uma 

apresentação do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida (AEMGA), de 

Espinho, onde desenvolvemos a nossa prática de ensino supervisionada, acompanhados 

pelo nosso Professor Cooperante e pelo Professor Supervisor. É neste momento que 

referimos os grandes intervenientes do estudo – a Turma. Esta, composta por 20 alunos, 

deram-nos a conhecer, através do Plano Curricular de Turma informações pessoais como 

a idade, a constituição do seu agregado familiar, as habilitações literárias dos pais, e 

especificidades de preferências disciplinares. Tratando-se do momento do nosso desenho 

metodológico, também expomos os processos e as questões práticas da aplicação do 

objeto de estudo. Deste modo, apresentamos os quatro trabalhos para casa que foram 

prescritos à Turma, com as respetivas datas, os conteúdos abordados, a data de entrega e 

uma breve referência à tipologia da correção utilizada. Para completar a nossa 

investigação, compreendemos que devíamos aplicar um inquérito prévio e posterior à 

prescrição dos TPC. Também, considerámos a opinião dos Pais/EE e dos professores do 

nosso grupo (400 – História) do Agrupamento através de inquéritos, para retirarmos 

informação relevante ao nosso trabalho. Para fechar o enquadramento metodológico, 

apresentamos outra técnica de investigação, a entrevista, preparada para o Psicólogo 

Escolar com o objetivo de alcançarmos uma visão global sobre a temática.  

 Seguidamente, no terceiro e último capítulo, Análise e Discussão de Resultados, 

procuramos expor a influência dos TPC nos testes de avaliação sumativa e os resultados 
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dos inquéritos através de tabelas e gráficos para termos uma visão gráfica percetível do 

trabalho desenvolvido. 

 Finalizamos este estudo com uma conclusão sobre a nossa linha de investigação, 

nomeadamente se os trabalhos para casa têm um efeito positivo no processo de 

aprendizagem e consequente melhoria no aproveitamento escolar.   

 Com este trabalho conseguimos perceber que um TPC, independentemente da sua 

tipologia, deve seguir objetivos bem delineados e que devemos proceder sempre à sua 

correção/feedback na sala de aula para que todos os alunos acompanhem o momento da 

aprendizagem. Através da nossa experiência exposta neste relatório, esperamos ter 

alcançado uma visão fresca sobre esta prática pedagógica e promovido a novos desafios.  
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Capítulo I – Enquadramento Teórico 

 

“A Dinamarca fica no Norte da Europa. Ali os Invernos são longos e rigorosos com noites 

muito compridas e dias muito curtos, pálidos e gelados. A neve cobre a terra e os telhados, 

os rios gelam, os pássaros emigram para os países do Sul à procura de sol, as árvores 

perdem as suas folhas.” 

(Andresen, p. 5) 
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1. TPC: à procura de um conceito de partida 

Como podemos abordar este tema quando não conhecemos o significante de TPC? 

Como podemos abordar este tema se não estudarmos o seu significado? Não podemos. 

Por isso procurámos perceber o que é o TPC. 

O tão propalado Trabalho Para Casa ou, vulgarmente designado pelas letras 

iniciais, TPC, é uma ferramenta de ensino comummente aplicada e utilizada pelos 

professores de todos os níveis de ensino. Todavia, como Lyn Corno nos adverte através 

do título do seu artigo Homework is a complicated thing, o TPC é um conceito também 

ele difícil de definir. Porém, o autor considera que “Homework is generally defined as 

schoolwork brought home”2 (Corno, 1996, p. 27). Podemos com isto entender que o 

conceito de TPC, para Corno, é o trabalho da escola para se fazer em casa, definindo o 

espaço da sua realização - a casa. Todavia, o conceito não se cinge a uma só definição. 

Por isso, o que são os Trabalhos Para Casa?  

 De modo a explorar a definição de TPC atribuída por Corno, é interessante refletir 

sobre a desconstrução do conceito que Warton apresenta. A autora, acompanhando a ideia 

de Hoover-Dempsey, Bassler e Burow, entende que o processo da realização do TPC 

envolve dois contextos diferentes, a escola e a casa (Warton, 2001, p. 155). Como tal, 

estes autores inculcam como definição um trabalho prescrito na escola para, 

posteriormente, ser resolvido em casa.  Estamos, assim, perante uma definição de TPC 

que implica, à priori, dois processos: o trabalho que é prescrito pelo professor na escola 

e que depois é realizado em casa pelo aluno.  

 Acreditamos que é interessante insistir sobre a ideia de o TPC ser uma tarefa 

escolar realizada em casa. Pedimos ao leitor que acompanhe um raciocínio literal da 

aceção da sigla TPC (Trabalho Para Casa). Como Pinho nos adverte, o TPC trata-se de 

um Trabalho Para Casa ou trata-se de “trabalhar em casa para a escola?” (Pinho, 2013, p. 

12). Se a tarefa escolar for um TPC é necessário que o professor estabeleça a sua 

realização fora do horário letivo e, neste caso, em casa. Mas, segundo Pinho, citando 

Mourão (2009), compreende-se que depois da tarefa ser realizada em casa ela deve voltar 

                                                       

2 “O Trabalho Para Casa é geralmente definido como o trabalho da escola que se leva para casa” [tradução 
nossa].  
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à escola (Pinho, 2013, p. 12), ou transformada em conhecimento adquirido pelo aluno 

e/ou em material que será aplicado e desenvolvido na sala de aula.  

 Sem subverter a ideia anterior, para Mourão (2009 e 2004), citando Cooper, os 

TPC são as tarefas prescritas pelos professores aos alunos e, estas, devem ser realizadas 

fora do horário escolar (Mourão, 2009, p. 8). Nesta linha de pensamento, o TPC não tem 

que ser realizado necessariamente em casa, entende-se que apenas deve ser realizado num 

outro horário que não o escolar. Contudo, Cooper e Valentine explanam esta definição 

referindo que “does not include in-school tutoring, nonacademic extracurricular activities 

(i.e., clubs, sports), or home study courses offered through mail, television, or other 

media”3 (Cooper & Valentine, 2001, p. 145).  

Se, tal como Cooper e Valentine afirmam, o TPC não pode ser realizado num 

estudo acompanhado na escola (“in-school tutoring”), não indica que não possa ser 

realizado em horário escolar. Por exemplo uma turma que, por razão alheia, não tem aula 

e não há substituição do professor, pode aproveitar esse tempo “livre” para realizar tarefas 

escolares prescritas pelos professores de outras disciplinas. Desta forma, os alunos 

estariam a fruir do tempo letivo para a realização do TPC.  

Mourão ainda nos adverte para uma outra realidade que são as “explicações” 

enquanto local onde os alunos podem realizar os TPC. A autora refere que estes locais de 

estudo não devem ser considerados pela definição de TPC, uma vez que é um espaço 

onde todas as tarefas escolares (i. e. TPC, trabalhos escritos, apresentações, revisão de 

conteúdos) são supervisionadas pelo explicador (Mourão, 2009, pp. 9-10). Desta forma, 

a autora leva-nos a salientar a importância dos processos de autorregulação que os TPC 

desenvolvem nos estudantes. Pois, tal como Epstein e Van Voorhis nos lembram, os TPC 

ajudam “to build student responsibility, perseverance, time management, self-confidence, 

and feelings of accomplishment”4 (Epstein & Van Voorhis, 2001, p. 182). Todavia, se a 

tarefa escolar for supervisionada durante todo o seu processo de realização deixa de 

promover as competências autorregulatórias sugeridas pelos autores.  

                                                       

3 “…não inclui estudo acompanhado na escola, atividades extracurriculares fora da escola (e.g., clubes e 
desportos), ou estudo em casa através de email/correspondência, de televisão ou de outros media” [tradução 
nossa].  
4 “A construir responsabilidade, perseverança, gerir o tempo, autoconfiança e sentimento de realização” 
[tradução nossa]. 
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A “explicação” assume, por norma, que nesse espaço o estudante deve realizar 

obrigatoriamente o TPC, com supervisão. Perante esta perspetiva, o aluno deixa de ter o 

sentido da responsabilidade e da obstinação, bem como realiza o TPC no tempo dedicado 

à explicação sem ter que o saber gerir. Além disso, se a explicação se torna recorrente, o 

estudante deixa de confiar nas suas capacidades. Consequentemente, acaba por não se 

sentir capaz de realizar as tarefas sozinho, inversamente ao que se pretende para que possa 

adquirir estratégias de aprendizagem.  

Por fim, o TPC pode ser considerado “as on indicator of successful schools and 

successful students” (Epstein & Van Voorhis, 2001, p. 181). Quiseram os autores explicar 

que quanto mais TPC prescritos, mais se promove o sucesso escolar. Todavia, esta 

conclusão é efetiva nas escolas privadas, consideradas escolas de sucesso.  

 Não é tarefa fácil definir o conceito de Trabalho Para Casa. Mais uma vez, 

seguimos o pensamento de Mourão quando nos avisa que a definição atribuída pelos 

vários autores não apresenta tamanha variação para se considerar uma definição mais 

correta que a seguinte. Apenas é consensual que o TPC é uma tarefa prescrita aos alunos 

para ser realizada depois do horário letivo (Mourão, 2004, p. 18).  

Para este trabalho, entendemos como TPC a tarefa prescrita pelos professores aos 

alunos que devem ser realizadas fora do horário das atividades letivas. Tal como Hong e 

colaboradores sugerem, citado por Rosário, et al., o TPC é uma ferramenta de ensino que 

o aluno pode utilizar para aprender e desenvolver capacidades autorregulatórias, 

tornando-se num estudante proactivo, sem a presença direta e concomitante do professor 

(Rosário, et al., 2008, p. 25).  

 Apesar da definição de TPC não variar muito de explicação para explicação, é 

necessário conhecer as oscilações interpretativas que a ideia sobre esta ferramenta 

educativa teve ao longo dos anos. Assim, questionamo-nos, terá sido a prática do TPC 

consensual ao longo dos anos? A resposta à partida é não. Então, como variaram as 

opiniões sobre o TPC? E porque variaram?  
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2. TPC: entre a História e a Memória 

Temos uma ideia de que o TPC é uma estratégia educativa aplicada há bastante 

tempo. Será do tempo dos nossos avós? TPC é uma prática tão famosa entre nós, mas é 

uma fama gloriosa ou é famosa pela sua má reputação? 

A prática de prescrição de trabalhos para casa tem sido estudada em larga medida 

nos Estados Unidos da América, onde “existe um vasto corpo de investigação sobre o 

TPC contando já com um longo historial cujos inícios remontam à 1.ª metade do século 

passado” (Mourão, 2009, p. 15). Vatterott compartilha da mesma ideia que Mourão 

quando refere que o conceito de “homework”, nos EUA, é tradição no contexto escolar e 

comum no vocabulário da comunidade educativa. É curiosa a forma como a autora ainda 

menciona que, antes, para a comunidade educativa qualquer trabalho que os estudantes 

realizassem em casa era considerado “homework”, deste “reading, writing, and 

arithmetic, and rote learning dominated (…) taskes of memorization and practice were 

easy for children to do at home” (Vatterott, 2018, p. 1). Neste sentido, o TPC era visto 

como uma tarefa positiva e bem aceite. Todavia, Vatterott mostra o reverso da medalha. 

Ao longo dos anos esta estratégia educativa foi construindo uma barreira problemática 

entre as escolas e as famílias americanas, tornando-se sinónima de pressão nos estudantes 

(Vatterott, 2018, p. 2).  

Por seu turno, em Portugal e no resto da Europa, são poucos os trabalhos 

investigativos em torno desta estratégia de ensino nos contextos educativos, como 

comenta Mourão. Ainda, a autora, relembra que os TPC enquanto estratégia educativa, 

deviam ser tema de discussão na formação inicial dos professores (Mourão, 2009, pp. 12-

13).  

 Esta ferramenta pedagógica tem sido questionada ao longo dos anos e são várias 

as opiniões sobre a sua verdadeira relevância no contexto educativo (Suárez, Núñez, 

Vallejo, Regueiro, & Rosário, 2014, p. 418). Devemos ter em consideração que as 

opiniões sobre os TPC variam conforme a realidade socioeconómica e, principalmente, 

conforme acontecimentos que implicam mudanças na vida da sociedade, como será 

referido em seguida.  

 Mourão assegura aquilo que acabamos de mencionar, há “enormes oscilações face 

à temática, desde a valorização ao descrédito do TPC como ferramenta educativa, ora 
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apanágio de salvação do ensino nacional, ora mártir das vozes mais céticas defensoras do 

seu efeito disruptivo no ambiente familiar” (Mourão, 2004, p. 32). Como tal, decidimos 

construir uma linha cronológica de modo a destacar as diversas vozes e opiniões sobre 

atitudes face ao TPC, com particular ênfase nos EUA.  

 Harris Cooper e Jeffrey Valentine, psicólogos de formação, são merecedores de 

destaque na construção desta linha cronológica. Os autores do artigo Using Research to 

Answer Practical Questions About Homework, referem que a valorização ou o descrédito 

em relação a esta ferramenta educativa têm sido área de investigação nos últimos 95 anos 

(Cooper & Valentine, 2001, p. 143), uma vez que devemos acrescentar mais 20 anos ao 

trabalho desenvolvido pelos autores no ano de 2001. Ainda, num outro artigo, Cooper  

menciona que as controvérsias na questão dos TPC seguem um ciclo de 30 anos, onde, 

de 15-em-15 anos há denúncias relativamente à quantidade, conforme a sua valorização 

(Cooper, 2001, p. 34). 

 Cooper e Valentine iniciam esta linha cronológica de variâncias de opinião sobre 

os TPC, nos inícios do século XX, com a apresentação do trabalho desenvolvido por 

Hagan em 1927. O estudo referencia uma comparação dos efeitos da realização 

supervisionada dos TPC e da realização não supervisionada (Cooper & Valentine, 2001, 

p. 143), todavia, não nos indicam a conclusão da investigação. De modo a suscitar 

interesse neste início de historial, consideramos pertinente apontar um artigo publicado 

em 1927, na revista The Britsh Medical Journal, intitulado Homework. Aí é referido que, 

no ano de 1922, o grupo The Teacher’s World promoveu uma campanha contra o TPC, 

pois acreditavam que eram tarefas excessivas e que ocupavam muito tempo de realização 

(Desconhecido, 1927, p. 846).  

 Em sentido contrário, em 1937, Brink, citado por Cooper, Lindsay, Nye e 

Greathouse (1998), indicou que o trabalho para casa era visto como uma potencial 

ferramenta para disciplinar o cérebro das crianças (Cooper, Lindsay, Nye, & Greathouse, 

1998, p. 71). Cooper, mais tarde, veio a referir que o cérebro é como um músculo que 

deve ser estimulado através de exercícios cognitivos (Cooper, 2001, p. 34). Esta teoria 

educacional é justificada pelos autores quando apontam que “the mind was viewed as a 

muscle, and memorization not only led to knowledge acquisition could be accomplished 
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easily at home, homework was a key schooling strategy”5 (Cooper, Lindsay, Nye, & 

Greathouse, 1998, p. 71). Porém, na década de 1930, foram tecidas várias críticas a esta 

abordagem. Os especialistas entenderam que o confinamento dos jovens estudantes em 

casa, debruçados sobre estes exercícios de disciplina mental, colocava em causa a sua 

saúde física. Uma vez que, a sistemática dedicação a estes exercícios em casa privava o 

jovem de se deslocar ou frequentar espaços ao ar livre (Gill & Schlossman, 2004, pp. 175-

176).  

 Na década seguinte (1940), a antiga teoria educacional traduzida em básicos 

exercícios mentais realizados em casa caiu em desuso e começou a ser questionada 

(Mourão, 2009, pp. 15-16). Neste período é importante não esquecer que houve uma 

Guerra que envolveu o Mundo e também afetou a educação, como nos relembram Doyle 

e Barber. Depois da 2.ª Guerra Mundial, o sentido que antes era atribuído ao trabalho para 

casa tornou-se confuso, tanto para os professores como para os pais6 dos estudantes, mas 

também para a opinião pública (Doyle & Barber, 1990, pp. 8-9). Ainda, Cooper e 

Valentine acrescentam que nesta época há um maior interesse em que os TPC 

proporcionem aos jovens estudantes aptidões para solucionar problemas práticos, 

deixando de parte os tais exercícios mentais sistemáticos (“learning through drill”). Além 

disso, é também posta em causa a prática da tarefa escolar ocupar tempo que deveria ser 

dedicado a atividades domésticas (“at-home activities”), levando, consequentemente, a 

uma menor carga de TPC (Cooper & Valentine, 2001, p. 145). Também, Cooper et al., 

mencionam que a realização do trabalho para casa nesta década tornou-se questionável 

porque esta passou a ser uma tarefa usada como forma de castigo (Cooper, Lindsay, Nye, 

& Greathouse, 1998, p. 71). 

 Até à década de 40 assiste-se a um constante “ataque” aos trabalhos para casa. 

Aliás, para pensar neste período basta refletir sobre o título que Gill e Schlossman 

atribuíram a um artigo do final do século XX: “A Sin against Childhood”: Progressive 

Education and the Crusade to Abolish Homework, 1897-1941. Todavia, esta “cruzada” 

                                                       

5 “o cérebro pode ser visto como um músculo, e a memorização não só permite a aquisição de conhecimento 
como pode ser facilmente desenvolvida em casa, o TPC é a chave desta estratégia escolar” [tradução nossa]. 
6 Informamos o leitor que neste trabalho, doravante, entendemos “pais” e “Encarregados de Educação” (pai 
ou mãe) como a mesma unidade.  
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viria a assumir novos contornos a partir da 2.ª metade do século XX (Gill & Schlossman, 

2004, p. 175).  

 Dando continuidade, na década dos “anos dourados” (1950), onde os nossos pais 

e avós assistiram a uma revolução tecnológica, também se vivenciaram alterações na 

sociedade que implicaram transformações a nível educacional. Vivendo sob a realidade 

da “Política de Blocos” – a Guerra Fria -, a corrida ao espaço assume uma elevada 

importância neste sinuoso historial. Cooper e Valentine, explicam que até meio da década 

de 1950 continuava-se, tendencialmente, numa redução das tarefas escolares. Aliás, 

Cooper sustenta esta ideia ao citar o professor Otto. Este referiu na Encyclopedia of 

Education Research (1950) que a obrigatoriedade na realização das tarefas escolares não 

reflete melhor aproveitamento escolar (Cooper, 2001, p. 34), daí não se ter dado tanta 

importância a esta estratégia educativa. Todavia, com o lançamento do Satélite Sputnik 

para o espaço, pelos soviéticos, os promotores da educação americana assumiram uma 

posição crítica em relação ao rigor e eficiência educacional do seu país. Deste modo, 

havia a necessidade de preparar os estudantes para um futuro de evolução tecnológica e, 

seguramente, para enfrentar o adversário (Cooper & Valentine, 2001, p. 145). Esta 

preocupação tentou ser colmatada através dos trabalhos para casa, como um meio para 

acelerar a aquisição de conhecimentos (Cooper, 2001, p. 34).  

Nesta década (1950) assistiu-se a um discurso educativo diferente do dos anos 

anteriores. Pois, esta ferramenta educativa passou a ter uma visão favorável na ação 

educativa e política. Contudo, a perceção do TPC é moldável aos discursos e teorias 

educativas e, por isso mesmo, na década seguinte voltamos a assistir a uma nova 

reviravolta relativamente à opinião e importância dos trabalhos para casa.  

 Na década de 1960, segundo Cooper e Valentine, os TPC tornam, outra vez, a ser 

rotulados como os precursores de “symptom of too much pressure on students”7 (p.146). 

Este retrocesso é justificado pelo desgaste psicológico causado no estudante, uma vez que 

se acreditava que a constante dedicação ao trabalho escolar prejudicava a saúde mental 

dos jovens (Cooper & Valentine, 2001, p. 146).  

                                                       

7 “sintoma de muita pressão nos estudantes” [tradução nossa]. 



24 

Da literatura documentada que fomos revendo, foi quase nulo o discurso sobre o 

TPC na década de 70. Todavia, podemos adiantar que é neste período que Frank Coulter 

apresenta um modelo de processo de trabalho para casa (1979) e, no mesmo ano, publica 

um artigo intitulado de Homework: a neglected research area, onde menciona que o tema 

respeitante ao TPC é de facto controverso e que tem sido negligenciado. O investigador 

também aponta que o vasto leque de investigação realizado até então podia e devia 

estimular a novas investigações na área, pois, destacou vários problemas conceituais e 

metodológicos das investigações que deviam ser ultrapassados (Coulter, 1979, p. 21).  

 Os anos de 1980 foram o período da evolução na ciência e na tecnologia. Cooper 

e Valentine referem que nesta década a perceção em relação aos TPC volta a ser favorável 

(Cooper & Valentine, 2001, p. 146). No ano de 1983, um relatório emitido pela National 

Commission on Excellence in Education, nos EUA, intitulado de A Nation at Risk, 

defendia que as escolas deviam investir mais nos trabalhos para casa como estratégia 

educativa para preparar os seus alunos para competir no mercado global (Cooper & 

Valentine, 2001, p. 146). Depois da publicação deste relatório, surgiram estudos que de 

facto demonstravam uma correlação positiva entre a realização dos TPC e o desempenho 

académico, traduzido em boas classificações escolares. Sobre este aspeto, em 1986, Foyle 

e Bailey mencionaram, num artigo, que a velha vetusta tarefa para casa era uma 

ferramenta incontornável para um desempenho escolar de sucesso e que, 

independentemente da tarefa prescrita pelo professor, esta devia ser constante, avaliada e 

classificada para os alunos terem uma perceção do seu desempenho (Foyle & Bailey, 

1986, pp. 187-188). Nesse mesmo ano, o Departamento de Educação dos EUA 

recomendou o TPC como uma estratégia de ensino necessária à aprendizagem dos 

estudantes (Vatterott, 2018, p. 7).  

 Às portas da década seguinte, em 1989, Cooper promoveu uma pesquisa exaustiva 

sobre os efeitos dos TPC (Vatterott, 2018, p. 8). O estudo promovido pelo psicólogo 

prolongou o discurso favorável dos trabalhos para casa dos finais dos anos 80 para os 

inícios da década de 1990, nos EUA. Contudo, como Gill e Schlossman nos relembram 

numa nota, em 1994, Garrett Redmondum membro independente do conselho de uma 

escola californiana, lançou uma crítica contundente aos TPC e recomendou o seu fim 

(Gill & Schlossman, 2004, p. 57). Todavia, esta recomendação drástica não teve boa 

receção na imprensa e caiu em “saco roto” (Gill & Schlossman, 2004, p. 57). No final da 
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década, em 1998, a American Educational Research Association conduziu a realização 

de um conjunto de trabalhos relacionados com a prática das tarefas de casa, o que deu 

bastante destaque a esta estratégia educativa. Mas, como Vatterott recorda, em janeiro de 

1999, a Times Magazine publica um artigo de Romesh Ratnesar intitulado de The 

Homework That Ate My Family, onde este refere que a prática do TPC era uma intrusão 

na vida familiar e promovia um ambiente pouco agradável, pois criava stress nos 

estudantes e nos pais (Vatterott, 2018, p. 8). Este artigo foi um retrocesso na visão 

favorável em relação ao TPC. Como foi publicado numa das revistas mais vendidas do 

mundo com um discurso populista foi bem aceite junto da opinião pública.  

A criação da ideia do TPC como uma ferramenta de ensino foi-se desvanecendo 

no final da década de 90 até ao início da nova centúria.  

Foram publicados livros e artigos que contestavam as práticas dos trabalhos de 

casa, como sugere Bernanrd Cesarone numa coletânea de literatura dos inícios dos anos 

2000. Basta atentar nos títulos das obras, como por exemplo The End of Homework: How 

Homework Disrupts Families, Overburdens Children, and Limits Learning de Kralovec 

e Buell (2000). Neste livro, os autores para além de evidenciarem aspetos negativos já 

discutidos por outros (i. e., fadiga emocional e física, bem como o prejudicar do ambiente 

familiar), também mencionam que o TPC contribui para a construção do fosso da 

desigualdade socioeconómica (Cesarone, 2004, p. 56). Ao longo da primeira década de 

2000, nalgumas escolas, os trabalhos para casa foram proibidos ou reduzidos, como 

aconteceu no Canadá e no Reino Unido e em seguida nos EUA (Vatterott, 2018, p. 9) e, 

bem perto de nós, em Espanha. O caso Espanhol, em 2016, ganhou a nossa atenção pela 

onda de protestos contra os TPC. Os pais queixaram-se que os trabalhos para casa 

ocupavam tempo de descanso dos jovens estudantes e continuava a ser um fator 

discriminatório para os alunos que não tinham ajuda externa (i.e., familiar ou explicação). 

De forma a demonstrar o seu descontentamento, a confederação dos pais de Espanha 

promoveu uma campanha contra os trabalhos de casa através de uma greve (Louro, 2016). 

 Em Portugal, as investigações sobre os trabalhos para casa têm percorrido um 

longo caminho. É uma temática pouco discutida pelos seus três grandes intervenientes – 

professores, alunos e pais. Todavia, mesmo em Portugal, conclui-se que um “TPC de 

qualidade resulta da conjugação das diferentes características do TPC como o tipo de 
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alunos e turmas que o professor tem à sua responsabilidade” (Nunes, Cunha, Mourão, & 

Nunes, 2014, p. 63). Daí conclui-se que o TPC pode ser uma estratégia educativa eficaz 

para a aprendizagem do estudante se for aplicada segundo critérios/variáveis e ou 

orientações (i.e., propósito, quantidade, monitorização).  

 Refletindo sobre as opiniões em relação aos trabalhos para casa, como pudemos 

constatar, os discursos variaram ao longo do século XX e início do século XXI. As 

opiniões e investigações têm sido díspares e há autores que evidenciam os benefícios dos 

TPC e associam-nos ao bom desempenho escolar (efeitos positivos). Outros apontam para 

o extremo contrário e defendem que é uma ferramenta educativa contraproducente 

(efeitos negativos), mas também há autores que defendem que os estudos realizados têm 

sido inconsistentes (Cooper & Valentine, 2001, p. 143).  

 

 

3. TPC: um prisma com ângulos de abordagem diferenciados 

Como podemos apresentar um trabalho sobre a temática dos trabalhos para casa 

sem antes “ouvir” os seus intervenientes? O nosso contexto educacional até pode ter 

sofrido alterações, mas a prática de ensino não deixou de ter professores e alunos e, claro, 

a acompanhar os últimos, encarregados de educação. Como tal, para compreendermos o 

nosso objeto de estudo (os TPC), precisamos de estar elucidados sobre o impacto deste 

na vida de quem realiza as tarefas e de quem as acompanha (Núñez, et al., 2019, p. 2).  

 É indubitável que quando se fala sobre as atitudes face aos TPC se faça alusão aos 

professores e aos pais porque, tal como Mourão afirmou, “são co-participantes do 

processo e também os mais diretos socializadores” (2009, p. 25).  

 O TPC, como ferramenta educativa, é utilizado pelos professores há muitas 

décadas. Aliás, percebemos que o professor é interveniente neste processo em dois 

momentos, no de prescrever o TPC (1.ª etapa do processo) e no de o monitorizar/feedback 

(3.ª etapa do processo) (Nunes, Cunha, Mourão, & Nunes, 2014, p. 58). Como este 

procedimento se inicia com a prescrição, achamos pertinente entender, em primeiro, o 

envolvimento do professor nas orientações dos TPC. 
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 Esta estratégia pedagógica, à qual chamamos de TPC, é considerada por muitos 

professores como uma forma de veicular a informação aprendida em aula e indispensável 

à sua consolidação (Mourão, 2004, p. 13). Contudo, os TPC também são uma estratégia 

de preparação da aula seguinte8, ou uma forma de os alunos terminarem as atividades 

iniciadas na sala de aula (Epstein & Van Voorhis, 2001, p. 182). Deste ponto de vista, o 

TPC não é diretamente uma ferramenta para colmatar a falta de tempo que os docentes 

têm para cumprir os currículos estipulados. É, por outro lado, um método de trabalho que 

os professores propõem aos alunos para estudar e internalizar conteúdos que foram ou 

vão ser aprendidos.  

Como Epstein e Van Voorhis referem, os TPC também foram (e, provavelmente, 

ainda o são) uma forma de castigo. Isto é, os professores prescrevem mais tarefas 

escolares aos alunos que evidenciam um mau comportamento ou que patenteiem más 

classificações / desempenho escolar (2001, p. 183). Contudo, a utilização dos TPC como 

uma punição desvirtua a essência da prática desta ferramenta institucional, que é motivar 

à promoção de um bom rendimento académico.  

 Quando o professor prescreve os TPC, deve definir os seus objetivos para que o 

aluno perceba o que é pretendido e não se desviar dos propósitos delineados (Nunes, 

Cunha, Mourão, & Nunes, 2014, p. 60). Para que o procedimento da realização do TPC 

seja concluído corretamente é necessária uma última intervenção do professor, que se 

prende com a correção da atividade. Segundo a literatura documentada, a correção do 

TPC dirigida pelo professor, seja ela qual for (correção na aula, anotações escritas, orais), 

tem um impacto positivo na medida em que motiva o aluno na realização do TPC (Nunes, 

Cunha, Mourão, & Nunes, 2014, p. 62). Por outro lado, a correção / feedback das tarefas 

possibilita ao aluno encontrar erros na sua aprendizagem (Nunes, Cunha, Mourão, & 

Nunes, 2014, p. 65) e ter um papel crítico sobre a atividade e sobre os conteúdos 

abordados. Nesta perspetiva podem também ser um caminho no sentido da metacognição 

para o aluno. 

                                                       

8 Sobre esta estratégia de aplicação de TPC, é pertinente articulá-la com o conceito de Flipped Classroom. 
Este, consiste numa estratégia pedagógica onde o professor facilita a aprendizagem dos alunos, em casa, 
através da disponibilização de materiais. Depois, já na sala de aula, o professor consegue promover uma 
discussão à volta dos conteúdos (Almeida, 2017, p. 5).    
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 Todavia, como Epstein e Van Voorhis nos acautelam, são poucos os estudos que 

se focam na importância do papel dos professores no processo da realização dos TPC 

(2001, p. 181).  

 Corno e Xu realizaram um estudo empírico onde perguntaram aos estudantes 

como é que vivenciavam os trabalhos para casa e concluíram que as tarefas escolares são 

o trabalho das crianças, pois, “homework and job situations have much in common”9 

(2004, p. 227). Mesmo sendo os principais intervenientes na tarefa do TPC, na 

investigação literária, a sua opinião sobre esta prática é quase desconhecida (Letterman, 

2013, p. 113).  

Segundo Bryan e Burstens, mencionado por Letterman, a perceção que os alunos 

têm sobre os TPC varia conforme o tipo de atividade e o seu propósito (Letterman, 2013, 

p. 113). Também se encontra oscilações da opinião sobre os TPC nos diferentes graus de 

ensino e dependendo do sexo (Cooper, Lindsay, & Nye, 2000, p. 483). É igualmente 

apontado que a opinião do aluno é diferente quando faz a mudança do 1.º ciclo de ensino 

(“elementary”) para o 2.º ciclo de ensino (“junior high school”), uma vez que as tarefas 

escolares tornam-se bastante diferentes e mais rigorosas, exigindo, assim, mais tempo de 

dedicação (Warton, 2001, p. 156). Warton apresenta uma tabela que configura a forma 

como os estudantes americanos experienciam os TPC, seguindo estudos já realizados. Por 

exemplo, Bryan e Nelson (1994) concluíram que uma percentagem dos estudantes do 1.º 

e 2.º ciclos de ensino (“elementary and junior high”) consideram o TPC “dull and 

boring”10 (Warton, 2001, p. 159). Já Cooper, Lindsay, Nye e Greathouse (1998) 

inventariaram as atitudes de alunos do ensino básico perante o TPC numa escala, onde 0 

corresponde a bastante negativo (“very negative”) e 14 corresponde a bastante positivo 

(“very positive”). Estes obtiveram como resultado uma média da escala de 6,42 (Warton, 

2001, p. 159). Todavia, devemos analisar a investigação destes últimos autores. Cooper, 

Lindsay, Nye e Greathouse (2000, p. 75) promoveram um estudo onde observaram o 

significado dos TPC para os professores, alunos e pais, dividindo-os por dois graus de 

classificações (“Lower grades & Upper grades”). Os investigadores chegaram à 

conclusão de que a atitude dos alunos perante o TPC que patenteiam rendimentos 

                                                       

9 “trabalho para casa e situação de trabalho têm muito em comum” [tradução nossa]. 
10 “chato e aborrecido” [tradução nossa]. 
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académicos mais baixos apresenta uma média da escala de 1,48 e os alunos de Upper 

grades (notas altas) a tal média da escala de 6,42. Este estudo mostra-nos que os alunos 

que não têm um bom rendimento académico exibem uma atitude negativa face ao TPC, 

ao contrário dos alunos com notas mais elevadas.  

Segundo Letterman (2013, p. 114), Yazzie Mints conduziu um estudo com o 

desiderato de perceber qual era a ideia dos estudantes do ensino secundário (“high 

school”) em relação à sua vivência escolar. Uma das etapas da investigação prendeu-se 

com a perceção destes em relação aos TPC e chegou-se à conclusão que os alunos do grau 

de ensino mais elevado consideram as tarefas escolares importantes para o bom 

desenvolvimento académico.  

Ainda, a propósito das atitudes dos alunos perante os trabalhos para casa, 

consideramos indispensável, neste enquadramento teórico, apresentar uma investigação 

sobre a Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), que contou com a 

colaboração da Organização Mundial de Saúde (OMS). O estudo (HBSC), tal como o 

nome indica, trata o tema dos “comportamentos e a saúde dos adolescentes nos seus 

contextos de vida” e, portanto, abrangeu 45 países, contando com Portugal (Matos, et al., 

2018, p. 1). Assim, nos estudos relativos ao ano de 2018, contaram com 5839 alunos11 

portugueses, com idades de 11, 13 e 15 anos, a quem aplicaram um questionário com 

referências à atividade física praticada, o calculo do Índice da Massa Corporal para se 

apurar a percentagem de excesso de peso, como é considerada a imagem corporal, quais 

os comportamentos alimentares, o envolvimento em situações de violência física e/ou 

psicológica (e.g. lutas, ciberbullying, acidentes), o suporte familiar e de amigos 

confrontado com o nível socioeconómico, o comportamento sexual, a comunicação 

online, o consumo de substâncias e a saúde e bem-estar, também confrontado com o nível 

socioeconómico.  

É no ponto “Consumo de Substâncias” que são apresentadas as atitudes perante 

os TPC (a “Pressão com os trabalhos de casa”) (Matos, et al., 2018, p. 19). O produto 

final do estudo aponta que, apesar de haver uma ligeira diferença, as alunas portuguesas, 

sentem mais pressão na realização dos TPC. Também é apontado que os valores da 

                                                       

11 Sendo que desse total de alunos, 3065 eram do sexo feminino (Matos, et al., 2018, p. 4).  
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pressão dos TPC dos alunos portugueses estão acima da média internacional. Por outro 

lado, o estudo a nível internacional, refere que “em média os rapazes é que tendem a sentir 

mais pressão com os trabalhos para casa” (p. 19), o que não se verifica no caso português. 

No que confere ao campo da “Saúde e bem-estar”, os alunos portugueses, tal como os 

outros que constam neste estudo, apresentam sintomas psicológicos que podem 

influenciar ou ter influência nos TPC, como tristeza, irritação, nervosismo, medo, 

problemas em adormecer e mostrar atitudes de desistência (Matos, et al., 2018, p. 27).   

 É prática, por mais bem-intencionada que ela seja, o professor prescrever o mesmo 

TPC para uma turma. Todavia, nem todos os estudantes da mesma turma têm as mesmas 

capacidades, interesses, disponibilidades, crenças, objetivos e apoios, o que incita a 

diferentes reações perante os trabalhos para casa (Letterman, 2013, p. 114). Também, os 

resultados obtidos pelas investigações anteveem que a relação que os alunos têm com os 

TPC difere no grau de ensino e com o grau de rendimento académico (Cooper, Lindsay, 

Nye, & Greathouse, 1998, p. 81).  

Mais recentemente, tem-se dado uma especial atenção ao envolvimento dos pais 

na educação dos seus filhos. São notáveis os estudos realizados que confirmam que os 

pais se esforçam para ajudar na realização das tarefas escolares, pelas mais diversas 

razões. 

Segundo Baptista, citando vários autores como Seginer e Puccioni, é sugerida a 

destrinça entre dois tipos de envolvimento parental, o que é realizado em casa (“home-

based involvement”) e o que é realizado na escola (“school-based involvement”). O 

envolvimento parental desenvolvido em casa trata-se do apoio que os pais oferecem aos 

seus filhos para a realização dos TPC e, consequentemente, auxílio nas aprendizagens 

escolares. Por seu turno, o envolvimento parental desenvolvido na escola trata-se da 

comunicação direta entre o pai e o professor, como por exemplo, na “participação em 

reuniões de pais e em atividades de voluntariado propostas pela escola” (Baptista, 2018, 

p. 9). 

Hoover – Dempsey et al. (2001, p. 201) questionaram-se por que razão os pais se 

envolviam na realização dos TPC dos seus filhos. Na tentativa de uma resposta rápida, 

determinaram as seguintes hipóteses, “they believe that they should be involved, they 

believe that their involvement will make a positive difference, and they perceive 
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invitations to involvement”12. Segundo os autores, na primeira conjetura, os pais 

envolvem-se na realização desta atividade de aprendizagem, e na educação em geral, de 

modo a aprimorar a “imagem” do filho, pois entendem-na como sua responsabilidade. 

Além disso, estes agentes socializadores acreditam que com o seu envolvimento na vida 

escolar do educando possa ser um fator motivacional para a realização das tarefas. 

Desenvolvendo a segunda hipótese, os pais creem que ao intervir nas tarefas escolares 

estão a desobstruir quaisquer dificuldades de aprendizagem do seu filho e a desenvolver 

uma autoeficácia percebida para que este procure, persistentemente, atingir melhores 

resultados. Desta forma, “parents higher in efficacy are more likely to be involved in 

homework help”13 (p. 201). Por último, segundo Hoover – Dempsey et al., os pais 

comprometem-se a ajudar os seus educandos na realização dos TPC porque consideram 

que são “convidados” para esse efeito. O “convite” pode ser uma solicitação do filho e, 

por norma, são os mais jovens que o fazem. Desta forma, a solicitação pode solidificar a 

relação pai-filho se o pai for capaz e se dispuser a ajudar na tarefa, mas também pode 

abalar a relação se o pai não for suficientemente capaz de ajudar por falta de bases e de 

conhecimentos sobre os conteúdos.  

 Acredita-se que os trabalhos para casa são mediadores na relação escola-casa. Por 

um lado, intenta a uma melhor comunicação entre pais e filhos. Por outro lado, também 

é uma atividade que perfila a construção de uma ponte para a comunicação entre os pais 

e os professores (Epstein & Van Voorhis, 2001, p. 182).  

 A imiscuída envolvência dos pais nos trabalhos para casa a pedido dos professores 

pode ser realizada de diversas maneiras. Esta abordagem oferece-nos uma interessante 

reflexão sobre a necessidade de os professores procurarem o apoio dos pais para a 

realização das tarefas escolares. Será uma forma de mostrar aos pais o que o seu educando 

está a aprender? Será uma forma de mostrar aos pais novas formas de abordar os 

conteúdos? Será uma forma de elucidar os pais que o seu educando precisa de mais 

atenção em casa? Mas, como é que o professor solicita a intervenção parental no apoio 

ao TPC? Por exemplo, através do pedido da assinatura nos trabalhos de casa do educando, 

                                                       

12 “Eles (os pais) acreditam que se devem envolver (nos TPC), eles acreditam que o seu envolvimento fará 
uma boa diferença e eles entendem que é pedido o seu envolvimento” [tradução nossa]. 
13 “Os pais com uma maior eficácia são mais propensos a envolver-se na realização dos TPC” [tradução 
nossa]. 
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assim, os pais passam a ter conhecimento do trabalho e podem conferi-lo (Hoover-

Dempsey, et al., 2001, p. 201). Também, o TPC pode ser delineado para permitir a 

intervenção dos pais através de uma atividade que incorpore um testemunho oral. Ou, 

para aqueles alunos que exigem uma maior supervisão da parte dos pais por questões 

cognitivas ou físicas, os professores podem agregar ao trabalho para casa diretrizes e 

modelos exemplificativos para guiar os pais no desenvolvimento das tarefas (Epstein & 

Van Voorhis, 2001, p. 182).  

Uma investigação hercúlea, da autoria de um grupo espanhol da Universidade de 

Alicante, contou com uma amostra de 1398 estudantes espanhóis com uma idade média 

de 12,5 anos. Os investigadores procuraram observar de que forma o envolvimento 

parental (constructo multidimensional) interferia no desenvolvimento da metacognição 

dos alunos (efeito mediador) e, consequentemente, no desempenho escolar. Este processo 

contou com a distribuição de questionários e uma análise às classificações letivas finais 

dos alunos. Os autores constataram que a variável de envolvimento parental é importante 

para o sucesso escolar do aluno, uma vez que a intervenção dos pais nos anos iniciais de 

escolaridade pode vir a construir bases da autonomia do educando (Veas, Castejón, 

Miñano, & Gilar-Corbí, 2018).  

 Mas, em que medida os pais devem ajudar e orientar os seus educandos nas tarefas 

diárias estabelecidas pelos professores? Cooper lança-nos uma mão cheia de dúvidas 

(2001, pp. 34-35). Se há interferência dos pais no processo da realização dos TPC, como 

é que os estudantes desenvolvem uma aprendizagem autorregulada? Se um pai tem mais 

dificuldade em acompanhar o seu educando, seja pela falta de disponibilidade ou 

capacidade, não se estão a acentuar as diferenças sociais? Outra situação problemática 

levantada prende-se com o facto dos conteúdos que os pais outrora aprenderam na escola 

poderem estar desatualizados e chocar com os novos conteúdos e, a interferência dos pais, 

poderem provocar pressão nos estudantes e criar um ambiente desagradável em casa.  
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4. Modelos e processos: evitar o mimetismo, fomentar a criatividade  

Tem sido profusamente investigada e analisada a complexidade da função dos 

trabalhos para casa. Como tal, é fundamental analisarmos os vários modelos teóricos que 

foram sendo desenvolvidos aos longo dos anos e que defendem que os TPC são o preditor 

do sucesso escolar. 

4.1. Evolução nos modelos de TPC 

Os múltiplos saberes desenvolvidos em torno desta temática levou-nos a perceber 

que há uma evolução dos modelos de TPC sugeridos na literatura, como por exemplo os 

de Coulter, Keith, Cooper, Corno e Trautwein e colaboradores. Dentro destes modelos, 

Mourão  dividiu-os entre modelos mais tradicionais ( Coulter,  Keith e  Cooper) que dão 

mais importância ao apoio do professor e dos pais no envolvimento dos alunos com o 

TPC e os modelos com uma matriz autorregulatória ( Corno e Trautwein et al.) (Mourão, 

2009).   

Como acima asseverámos no título 2 deste trabalho, chegou o momento de 

apresentar o modelo temporal do processo dos trabalhos para casa desenvolvido por 

Coulter, em 1979. O modelo consiste na divisão do TPC em três fases e intitula-se de “A 

model for homework research” (ver Figura 1) (Coulter, 1979, p. 31). Primeiramente, a 

Initial classroom phase (1.ª fase) é quando o professor, em sala de aula, apresenta um 

comportamento que motiva o aluno para a realização das tarefas escolares, estrutura e 

facilita-as para que, ainda nesta fase, o aluno decida realizar as tarefas (1979, p. 31). 

Facilmente percebemos que, esta fase, se trata de um incentivo da parte do professor para 

que o aluno concretize os TPC corretamente. Na Home-community phase (2.ª fase), é a 

etapa que se segue à decisão do aluno de realizar as tarefas escolares fora da escola. 

Todavia, o seu empenho perante a tarefa está sujeito a vários fatores como a destreza que 

o aluno tem em autorregular o seu estudo (“independente study”), o ambiente doméstico 

e os recursos fornecidos por quem os rodeia (“parents, siblings, peers”) (p. 31). Ainda, 

sob a baliza da segunda fase, é perante estes fatores que o aluno realiza da melhor forma 

os TPC. Por último, neste modelo trifásico, na Classroom follow-up phase (3.º fase), o 

aluno deve levar o que realizou para a sala de aula e cabe ao professor o papel de corrigir 

a proposta de trabalho e, se possível, tecer elogios ou críticas (p. 31). Estes dados sugerem 

que o professor, depois das tarefas escolares serem realizadas, deve proceder à sua 
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verificação e providenciar o feedback sobre o que foi realizado. Coulter estende a 

explicação desta fase referindo que, com a correção/feedback dos trabalhos 

desenvolvidos, os alunos adotam determinadas atitudes perante a escola e os trabalhos 

para casa e, em última análise, refletem-se no aproveitamento escolar (p. 31).  

Figura 1 - Modelo Temporal dos Processos de Trabalho para casa de Coulter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos anos 80, Keith e colaboradores, testaram modelos de desempenho académico 

que incluíam o tempo gasto na realização dos trabalhos para casa como uma variável que 

influenciava o aproveitamento escolar (Mourão, 2009, p. 20). Nesse modelo, a raça e o 

nível socioeconómico e cultural da família eram considerados variáveis exógenas que 

afetavam o desempenho escolar e direcionavam a área de estudo do aluno (Cooper, 

Jackson, Nye, & Lindsay, 2001, p. 183). Porém, os modelos que Keith e colaboradores 

usaram apresentavam lacunas, sendo das principais a não inclusão das variáveis de sala 

de aula do modelo de Coulter. Mas, como Cooper et al. (2001, p. 183) nos relembram, os 

modelos usados por Keith foram postos em prática, ao contrário do modelo sugerido por 

Coulter que carece de comprovação empírica.  

Um outro modelo baseado no modelo teórico de Coulter foi o modelo processual 

de fatores sobre o processo do trabalho para casa de Cooper (ver Figura 2) (Cooper, 

Jackson, Nye, & Lindsay, 2001, p. 183). O modelo de Cooper foi apresentado pela 

Fonte (Coulter, 1979, p. 31). 
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primeira vez em 1989 e “organiza num único esquema um alargado conjunto de fatores 

possíveis de causar impacto na eficácia e no sucesso das tarefas de TPC” (Mourão, 2009, 

p. 29), onde o autor congregou várias variáveis/fatores que influenciavam o TPC. Esses 

fatores dividem-se em fatores exógenos e endógenos. Dos fatores exógenos destacam-se 

as características dos alunos, domínio e nível de escolaridade, enquanto que, dos fatores 

endógenos, são referidas as características dos TPC, fatores iniciais da sala de aula que 

facilitam a realização do TPC, fatores casa-comunidade e a verificação do TPC na aula 

(Rosário, et al., 2018, p. 6). Na tabela construída por Cooper (Cooper, Jackson, Nye, & 

Lindsay, 2001, p. 184), são indicadas as características do trabalho de casa, sendo a 

quantidade, propósito, área de competência utilizada, grau de autonomia, grau de escolha 

do estudante, prazos de entrega e contexto social. Além disso, também cataloga os efeitos 

do TPC em resultados ou efeitos (“outcomes or effects”), distinguindo em efeitos 

positivos e negativos, a realização das tarefas e performance. O notável empenho da 

composição da tabela revela que o autor procurou utilizar as variáveis que maior impacto 

têm nos TPC e, tal como Keith, Cooper valorizou as diferenças individuais dos alunos no 

processo da realização das tarefas escolares, mas descartou as características familiares 

(“race and family backgraund”) (Cooper, Jackson, Nye, & Lindsay, 2001, p. 185).  

Figura 2 - Modelo Processual de trabalho para casa de Cooper 

 

 

 

Fonte: (Cooper, 2001, p.184). 
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No início desta centúria, Corno (2000) apresentou um modelo de controlo volitivo 

que, tal como o nome indica, é relativo à vontade, ou seja, um modelo com uma matriz 

autorregulatória (Mourão, 2009, p. 31). Este modelo foi, posteriormente, desenvolvido 

por outros investigadores associados ao autor. Trata-se de um modelo direcionado para a 

fase da realização das tarefas, uma vez que é aí que o aluno se depara com distratores 

internos e externos (Rosário, et al., 2005, p. 344). Mourão ainda refere que, a fase em que 

o modelo de controlo volitivo se direciona, é “quando o aluno se confronta com desafios 

tão diversos como planificar e estabelecer prioridades para completar as tarefas prescritas, 

ultrapassar eventuais dúvidas e dificuldades sugeridas, gerir recursos, orçamentar o tempo 

necessário ou regular sentimentos e controlar emoções durante a tarefa” (2009, p. 31). 

Quer isto dizer que este modelo analisa componentes que possam erigir obstáculos ou 

criar circunstâncias favoráveis à realização dos TPC, tais como o ambiente em que se 

encontra, a gestão de tempo, a atenção dedicada aquando da sua realização e as emoções 

aí experienciadas (Mourão, 2009, p. 31). Este modelo de abordagem cognitivista e 

construtivista da aprendizagem sustenta o constructo de autorregulação, uma vez que está 

diretamente ligado ao estado cognitivo, motivacional e comportamental dos alunos 

(Rosário, Almeida, & Oliveira, 2000, p. 198).  

 Por último, numa ordem temporal, Trautwein, Niggli, Schnyder e Lüdtke 

apresentaram um complexo modelo teórico de TPC multinível que concentrava diversas 

variações (ver Figura 3). Os autores, no ano de 2006, apresentaram no modelo de trabalho 

para casa seis secções de variáveis, a saber: o ambiente de aprendizagem, as 

características dos alunos, a atitude parental, a motivação do TPC e o aproveitamento do 

aluno em relação aos TPC (Rosário, et al., 2018, p. 6). Para além de abrangerem as seis 

variáveis, também tiveram em consideração os três intervenientes do processo dos TPC 

(os alunos, os professores e os pais) (Trautwein, Lüdtke, Schnyder, & Niggli, 2006, p. 

439). Igualmente, valeram-se da teoria do valor da expetativa, da autodeterminação e de 

aprendizagem e instrução, já discutidas na literatura, para desenvolver o modelo numa 

perspetiva multinível, revelando uma maior importância do domínio da motivação e 

comportamento humano (“human motivation and behavior”).   

O modelo inclui, num só domínio, “learning environment/ teacher /characteristics 

of the homework assignments”, dividido a nível da turma e do aluno. Nestas subdivisões 

são salientadas variantes de frequência, proporção, qualidade e controlo do TPC. Em 
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relação às características dos alunos, outro domínio, os autores  indicaram que deveria 

constar no modelo as de sexo/género, competência cognitiva e consciencialização, uma 

vez que estas estão relacionadas com o comportamento face aos TPC e, 

consequentemente, com o aproveitamento, como podemos observar na Figura 3 

(Trautwein, Lüdtke, Schnyder, & Niggli, 2006, p. 440). Na explicação do modelo, os 

investigadores referem que o sexo/género do aluno está “associated with potential effects 

on both homework motivation and homework behavior”14. Sobre este assunto, na mais 

recentemente literatura, Yang e Tu referem que há uma diferença entre o género do aluno 

no que concerne à realização do TPC. Como tal, indicam que as raparigas demonstram 

uma maior capacidade de gestão de tempo, de dirigir a motivação, bem como de controlar 

as emoções (Yang & Tu, 2019, p. 3). Mas, Trautwein et al., mesmo afirmando que há 

uma efetiva diferença associada aos géneros no que toca à motivação no TPC, estes 

acrescentam que há conteúdos disciplinares que medeiam a motivação 

independentemente do género (2006, p. 440). 

 Deste modo, os autores apresentaram variações associadas ao comportamento 

face aos TPC, alocadas num só domínio, sendo estas “time on task, homework effort, and 

learning strategies (cognitive and metacognitive strategies)”15 (2006, p. 439). Explicam 

que estas variáveis apesar de estarem associadas à dimensão de comportamento de TPC 

e de estarem interligadas entre si, têm uma relação independente do aproveitamento. 

Relativamente à variável “homework effort”, esta integra vários aspetos16 que estão 

relacionados positivamente com o aproveitamento. No entanto, o mesmo não acontece 

com a variável “homework time” e o aproveitamento, como explica Mourão ao mencionar 

que há uma série de problemas e debilidades relacionadas com esta variável (2009, p. 36).  

  A motivação sob a forma das componentes expectativa e valor têm influência no 

comportamento face aos TPC, uma vez que, como sugerem os autores, a constituinte 

expetativa “refletcs the student’s belief in being able to sucessfully execute goal-oriented 

                                                       

14 “Associado a potenciais efeitos na motivação e comportamento face aos TPC” [tradução nossa]. 
15 “Tempo empregue no TPC, esforço para o TPC e as estratégias de aprendizagem (estratégias cognitivas 
e metacognitivas)” [tradução nossa]. 
16 “Compliance, investment, concentration, number of tasks completed / percentage attempted” (Trautwein, 
Lüdtke, Schnyder, & Niggli, 2006, p. 440). 
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behavior17, enquanto que a constituinte valor tem vários aspetos que direcionam o aluno 

ao bom aproveitamento (Trautwein, Lüdtke, Schnyder, & Niggli, 2006, pp. 439-440).  

   Por último, a assumida importância do papel dos pais neste modelo é referida 

como uma variável que sustenta efeitos no sucesso académico. O envolvimento dos pais 

na educação dos seus filhos é considerado um constructo multifacetado, uma vez que os 

pais interagem com a educação dos filhos em casa, mas também estão envolvidos na 

educação destes na escola (“parents’ academic socialization”) (Benner, Boyle, & Sadler, 

2016, p. 1054).  

Figura 3 - Modelo Multinível de Trabalho para casa de Trautwein et al. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Processo do TPC, para pensar e aplicar 

O TPC, como já referido anteriormente, tem exibido ter uma resistência estoica e, ao 

mesmo tempo, demonstra ser uma estratégia de ensino complexa, não só devido à sua 

multidimensionalidade, mas também no seu processo temporal. É sobre este último 

aspeto que nos propomos, agora, desenvolver um pouco a nossa reflexão teórica. 

                                                       

17 “reflete a crença do aluno em ser capaz de executar com êxito comportamentos orientados a objetivos” 
[tradução nossa]. 

Fonte: (Trautwein, Lüdtke, Schnyder, & Niggli, 2006, p. 440). 
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Queremos questionar: Como devem ser os TPC aplicados (?); Como é que os alunos 

realizam os TPC (?); Como devem ser os TPC corrigidos (?). Três questões para três 

momentos a serem considerados segundo os modelos que acima apresentámos: a 

prescrição, a realização e a correção/feedback. 

 

4.2.1. O momento da prescrição 

A fase dianteira deste processo, o momento da prescrição, ocorre na escola, tratando-se 

do momento em que o professor apresenta as tarefas aos alunos. Contudo, este procura 

antes planeá-las para que estas sejam atribuídas de modo correto, seguindo traços e 

objetivos específicos. Por isso, acreditamos que, enquanto futuros professores, a 

prescrição das tarefas não é de todo um processo simples. É sob este signo que 

pretendemos esclarecer algumas dúvidas mais recorrentes, principalmente as que advêm 

dos estudantes mais jovens. São eles, tal como nós já fomos, os que mais se queixam de 

que os professores só mandam TPC porque é fácil mandar. Hoje, depois de começarmos 

a “atravessar o rio e quase a chegar ao outro lado da margem”, compreendemos que os 

professores prescrevem TPC por várias razões, como anteriormente mencionado.  

Antes de refletirmos sobre a preparação dos trabalhos para casa, consideramos 

interessante a seguinte noção de Mourão. Era oportuno que, antes de se prescrever os 

TPC, a escola, em concordância com os professores das diferentes áreas disciplinares, 

elucidasse os encarregados de educação sobre o compromisso e os seus benefícios. 

Assim, estes, conseguiam acompanhar os seus educandos ao nível da realização do TPC 

(“apoio estratégico e emocional”) ou na promoção de um ambiente adequado à sua 

realização (2009, p. 46). 

 Como acabámos de observar, e facilmente percebemos pelas Figuras (1, 2 e 3), o 

momento da prescrição do TPC corresponde à 1.ª fase (“Initial classroom phase” de 

Coulter; “Initial classroom factors” de Cooper; e “Learning environment / teacher / 

characteristics of the homework assignments” de Trautwein el at.) dos modelos de TPC. 

Todavia, há uma preparação prévia pelo professor.  

No primeiro modelo apresentado por Cooper, em 1989, este já compilava uma 

série de características que exibiam ter influência nos TPC, como “their length, purpose, 

skill area, degree of choise and individualization, and completion deadlines, and the social 
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context in which homework was to be performed”18, correspondente às características de 

preparação dos trabalhos para casa (Cooper, Jackson, Nye, & Lindsay, 2001, p. 185). Por 

conseguinte, é consoante estas características e ao nível da turma e dos alunos, como é 

sugerido no modelo de Cooper e no de Trautwein et al., que o professor deve construir 

as tarefas escolares (Nunes, Cunha, Mourão, & Nunes, 2014, p. 58). Deste modo, um 

professor consciente de todas estas implicações será capaz de apresentar a uma turma ou 

a um grupo de alunos trabalhos para casa adequados às suas necessidades, considerando 

o sucesso escolar destes.   

 Como Mourão refere, esta primeira fase é um “circuito fechado”, onde o professor 

vai estabelecer determinadas normas como a tipologia das tarefas e os prazos para iniciar 

e terminá-las (2009, p. 45). Há autores que defendem que “completar uma quantidade 

razoável de TPC diariamente pode ajudar os alunos a desenvolver competências que 

facilitem a aprendizagem” (Nunes, Cunha, Mourão, & Nunes, 2014, p. 59). Todavia, 

quando pensamos em prescrição diária, não se trata, de certo, pelo mesmo professor, nem 

na mesma disciplina. Caso esta situação acontecesse seria esgotante para o aluno, como 

para o professor. Assim, tendo em consideração as várias disciplinas e atividades 

escolares que os alunos integram, são sugeridos, como tempo convencionado para a 

realização dos TPC,  “uma média de 10 minutos por cada ano de escolaridade” (Nunes, 

Cunha, Mourão, & Nunes, 2014, p. 59). Deste modo, estamos a referir-nos à quantidade 

de TPC e ao tempo que um TPC pode demorar a ser realizado. São duas variáveis que 

devem ser ponderadas pelos professores.  

Epstein e Van Voorhis mencionaram que quanto maior o número de TPC os 

alunos realizarem, melhores serão os seus rendimentos académicos (2001, p. 181). Por 

outro lado, há estudos (e. g. Keith) que indicam que o tempo aplicado na realização do 

TPC está relacionado com desempenho escolar (Doyle & Barber, 1990, p. 16). Todavia, 

não podemos entender o tempo de realização proposto pelo professor e o tempo que o 

aluno utiliza para realizá-los o mesmo. Há alunos que devido às suas dificuldades, 

motivações, apoios ou materiais disponíveis demoram mais ou menos tempo. O professor 

                                                       

18 “O seu comprimento, objetivo, área de especialidade, grau da escolha e individualização, prazos de 
conclusão e o contexto social em que o TPC deve ser realizado” [tradução nossa].  
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apenas tem a capacidade de estimar o tempo de realização de uma tarefa. O único tempo 

que é possível definir assertivamente é o de prazo de entrega.  

Relativamente à ideia anterior, Mourão (2009, p. 48) não a acompanha na sua 

totalidade. A autora considera que é “importante que o professor calcule adequadamente 

o tempo médio que o aluno necessitará para realizar a tarefa”. Porém, acreditamos que ao 

circunscrever a realização de uma tarefa a um tempo estimado estamos a criar tensão 

sobre os alunos, produzindo indiretamente uma sensação de desconforto.   

 Será que podemos fazer uma diferenciação entre tempo de realização e prazo de 

realização? Sim. Dentro de um prazo de realização de um TPC, o aluno pode distribuir 

tempos para o realizar. Um prazo é uma data-limite e o aluno pode usar todo o tempo 

dessa data para desenvolver a tarefa ou aproveitar-se de um período mínimo. A diferença 

é que a data-limite é estipulada pelo professor, enquanto que a gestão do tempo utilizado 

desse prazo é determinada pelo aluno.  

 Todavia, se a quantidade de trabalho para casa proposta for exagerada pode 

provocar atitudes e comportamentos negativos da parte dos alunos, não realizando as 

tarefas propostas (Mourão, 2009, pp. 48-49).  

 Também, antes de prescrever os TPC, os professores devem traçar os objetivos 

das tarefas, percebendo qual o seu propósito. Epstein e Van Voorhis (2001, p. 181) 

mencionaram algumas das razões pelas quais os professores prescrevem TPC, como 

“practice, preparation, participation, personal development, parent-chil relations, parent-

teacher communications, peer interactions, policy, public relations and punishment”19. Os 

autores consideram que há TPC que servem para dar oportunidade aos alunos de praticar 

os conteúdos aprendidos em sala de aula, de modo a “increase speed, demonstrate 

mastery, retain skills, review work and study for testes”20 (p. 181). Há professores que 

prescrevem TPC para a preparação dos alunos para os conteúdos da aula seguinte (p. 

181). No seguimento do objetivo anterior, também é uma forma de promover a 

participação dos alunos nas aulas, como por exemplo, para a discussão de tópicos que 

                                                       

19“Prática, preparação, desenvolvimento pessoal, relação pai-filho, comunicação pai-professor, interação 
entre pares, política, relações públicas e castigo” [tradução nossa].  
20 “Aumentar a rapidez, demonstrar domínio, preservar habilidades, rever o trabalho e estudar para os 
testes” [tradução nossa].  
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serão abordados (p. 181). Os autores ainda apresentam como objetivo o desenvolvimento 

pessoal do aluno através dos constructos da autorregulação e da autoeficácia 

desenvolvidas durante o processo de realização dos TPC (p. 181). Os objetivos de prática, 

preparação, desenvolvimento pessoal são considerados objetivos instrutivos. Enquanto 

que, os restantes, são considerados objetivos não-instrutivos (Mourão, 2004, p. 45). 

 Além de delinear os propósitos dos TPC, o professor também deve variar o tipo 

de atividade e esta tem que ter qualidade. Relativamente a este último aspeto, Nunes et 

al., referem que esta “resulta da conjugação das diferentes características do TPC com o 

tipo de alunos e turmas que o professor tem à sua responsabilidade” (2014, p. 63). Assim, 

o professor deve procurar conhecer os alunos para adaptar as tarefas propostas e, se 

necessário, individualizar a tarefa. 

Por fim, para concluir a primeira etapa deste processo, o momento da prescrição, 

o professor deve transmitir claramente os objetivos dos TPC, o formato em que estes 

devem ser realizados, definir o momento da entrega e, se possível, disponibilizar materiais 

suficientes para a sua realização (Nunes, Cunha, Mourão, & Nunes, 2014, p. 64). Desta 

forma, o professor permite a instrumentalidade necessária para que o aluno compreenda 

a tarefa.  

 

4.2.2. O momento da realização 

Já definido no primeiro título deste Capítulo, entendemos por TPC uma tarefa escolar 

prescrita pelos professores que os alunos devem realizar em casa e, posteriormente, 

corrigida. Perante esta definição, agora, segue-se o momento de maturação do TPC, 

correspondente à 2.ª fase do processo (“Home-community phase” de Coulter; “Home-

community factors” de Cooper; e “Homework behavior” de Trautwein et al.). O professor 

antes e quando prescreve os TPC deve definir os objetivos e clarificar sobre os aspetos 

práticos. Deste modo, esta fase está, como Mourão afirma, “intimamente relacionada com 

a etapa anterior” (2009, p. 57).  

 A realização do TPC é da responsabilidade do aluno. Sendo a fase mais longa 

deste processo, estes veem-se obrigados a um esforço continuo para ultrapassar as várias 

dificuldades, desde “time on task, homework effort, and learning strategies (cognitive and 
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metacognitive strategies)”21 (Trautwein, Lüdtke, Schnyder, & Niggli, 2006, p. 439). Estes 

três elementos são os preditores das atitudes dos alunos perante os TPC, como nos é 

indicado pelo modelo multinível de Trautwein et al.  

Relativamente ao tempo empregue na realização do TPC, Mourão acautela-nos 

que esta variável tem sido objeto de estudo na relação entre TPC e rendimento académico 

(2009, p. 20). Segundo o modelo de Carroll, mencionado por Trautwein et al., o tempo 

gasto no TPC é referente ao “active time on task”, notando que tempo ativo é diferente de 

tempo total (Trautwein, Lüdtke, Schnyder, & Niggli, 2006, p. 439). É por esta razão que 

não se deve entender, de forma linear, que um estudante que demora mais tempo na 

realização do TPC seja mais aplicado, pois não podemos olvidar os comportamentos 

desfavoráveis à realização dos trabalhos e que afetam o seu tempo de realização. É por 

esta razão que os três elementos que definem as atitudes dos alunos perante os TPC estão 

ligados entre si. Mourão, prudentemente, refere que o “tempo de TPC carece de alguns 

cuidados extra na sua interpretação” (2009, p. 23). 

Ainda sobre o tempo empregue na realização dos TPC, consideramos pertinente 

referir uma investigação de um estudo efetuado em escolas espanholas. Nele participaram 

613 alunos do entorno educacional da Comunidade Autónoma da Galiza, com idades 

compreendidas entre os 12 e os 17 anos (Valle, et al., 2018, p. 22). O objetivo deste estudo 

foi perceber se havia estatisticamente variações significativas entre a quantidade de 

trabalhos para casa, o tempo dedicado a esses trabalhos e o rendimento académico nas 

disciplinas de Matemática, Língua Espanhola e Língua Inglesa (Valle, et al., 2018, p. 21). 

Os investigadores utilizaram a “Encuesta sobre los Deberes Escolares (EDE)”. Trata-se 

de uma escala que pondera e classifica vários níveis de rendimento académico através de 

variáveis vinculadas aos TPC. Iniciaram o método de pesquisa com a recolha de 

informação sobre a quantidade de TPC que os alunos habitualmente faziam, através de 

uma escala de Likert. Questionaram quanto tempo dedicavam à sua realização, 

perguntaram se o tempo de realização dos TPC era bem gerido, isto é, se o tempo dedicado 

era aproveitado e, por fim, fez-se uma comparação com as classificações finais atribuídas 

à amostra. Este é um típico caso de estudo comparativo. Concluiu-se que há uma evidente 

                                                       

21 “tempo empregue nas tarefas, esforço dedicado no TPC, e estratégias de aprendizagem (estratégia 
cognitiva e metacognitiva)” [tradução nossa]. 
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associação positiva entre a variável quantidade de TPC realizados e o desempenho 

escolar. Por seu turno, a variável tempo dedicado à realização dos TPC é, no entanto, 

controversa porque não segue um padrão. Contudo, na investigação verificou-se que os 

alunos que obtiveram uma melhor classificação letiva final foram os que afirmaram 

dedicar um maior tempo à realização dos TPC e o inverso também se verificou (Valle, et 

al., 2018, pp. 27-28). Neste caso e como a prática o confirma, o desempenho escolar está 

relacionado com a quantidade de TPC atribuídos pelos professores e, de certo modo, com 

o tempo que os alunos lhes dedicam.   

Continuando esta linha de pensamento, o segundo elemento trata o esforço 

dedicado ao TPC. É perfeitamente compreensível que quando o professor prescreve uma 

tarefa espera que o aluno se empenhe na sua realização. Contudo, há alunos que adotam 

uma postura apática a este processo e decidem não a realizar, terminando com a 

oportunidade de progredirem na aprendizagem. Ou, como Mourão aponta, há alunos que 

consideram os TPC “uma intrusão no seu tempo de lazer ou uma tarefa destituída de 

valor” (2004, p. 22). Em pleno contraste, há alunos que a valorizam. Portanto, entendemos 

que o esforço dedicado ao TPC pode ser encarado como uma faca de dois gumes, podendo 

ser de baixa ou alta implicação de esforço. Passamos a explicar. Trautwein e 

colaboradores, numa análise longitudinal sobre o esforço aplicado na realização de TPC, 

referem que este elemento “was positively related to achievement and achievement 

gains”22 (2006, p. 439). Estes investigadores consideram que o elemento “homework 

effort” trata-se de um compromisso do aluno para com a tarefa e vê-se obrigado a 

autodisciplinar-se se quiser atingir efetivamente resultados positivos (Mourão, 2009, p. 

67). Segundo a construção do modelo multinível de Trautwein et al., destacam-se as 

constituintes de “compliance, investment, concentration, number of tasks completed 

/Percentage attempted”23 (2006, p. 440), como as integrantes que definem o esforço 

aplicado no TPC. 

Para Trautwein e colaboradores, as estratégias de aprendizagem (cognitiva e 

metacognitiva) também são um elemento importante no que concerne ao comportamento 

                                                       

22 “Estava positivamente relacionado com os ganhos e conquistas” [tradução nossa].  
23 “Completude, investimento, concentração, número de tarefas completadas / percentagem de tentativas” 
[tradução nossa]. 
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face aos TPC. É durante o momento de realização dos trabalhos para casa que os alunos 

têm que lidar com distrações, por isso, nesta fase, os processos autorregulatórios são 

inevitáveis.  

Numa ideia padronizada, os modelos autorregulatórios abrangem as razões pelas 

quais os alunos se envolvem mais ou menos na realização das tarefas propostas pelos 

professores. Consideramos indispensável a leitura sobre o Inventário de Processos de 

Auto-regulação da Aprendizagem (IPAA), que tem como desiderato o estudo sobre o 

constructo de autorregulação dos estudantes. Segundo os autores, o processo de 

autorregulação é a capacidade que o aluno adquire para conciliar uma série de “elementos 

chave” para desenvolver a sua aprendizagem (Rosário, et al., 2011, p. 159). Várias vezes, 

o TPC tem como objetivo a promoção de competências fora da escola. Desta forma, 

quando o aluno realiza as tarefas adquire competências de “iniciativa, autodisciplina, 

responsabilidade, independência e capacidade de gestão de tempo”, tratando-se de um 

processo de construção da autorregulação (Rosário, et al., 2008, p. 25). 

Todavia, para acompanharmos e explicarmos de uma forma mais consistente o 

processo de aprendizagem autorregulada, achámos por bem seguir os passos do modelo 

da aprendizagem autorregulada de Zimmerman. Este modelo divide-se em três fases, tal 

como os modelos de TPC que acima apresentámos. A primeira fase é referente à 

planificação, seguida da execução e, por último, a avaliação das tarefas (Rosário, et al., 

2011, p. 160). O processo do modelo apresenta-se como um ciclo contínuo. A primeira 

fase acontece quando os “alunos se deparam com as especificidades da tarefa de 

aprendizagem” (2011, p. 160), como os recursos pessoais, ambientais e os objetivos 

traçados. A segunda fase inicia-se quando os alunos aplicam estratégias para atingirem 

os resultados expectáveis, empregando a autoeficácia (variável pessoal). Depois, o aluno 

revê o que realizou, tratando-se de um processo de automonitorização do processo 

anterior. Por fim, o “aluno faz uma analogia entre o resultado da sua aprendizagem e os 

objetivos anteriormente traçados” (Rosário, et al., 2011, p. 161). 

 Pintrich e Zusho, mencionados por Rosário e colaboradores, afirmam que um 

aluno com capacidades autorregulatórias consegue ser perseverante na realização dos 

TPC e, deste modo, afastar-se de distrações e comportamentos nefastos à sua realização 

(Rosário, et al., 2011, p. 163). Todavia, Mourão, refere que a variante motivação também 
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assume uma elevada importância no processo de aprendizagem (2009, p. 75). Uma vez 

que se apresenta como um processo psicológico que visa guiar a ação do indivíduo 

(Miranda & Almeida, 2011, p. 273). Como tal, propomos, sucintamente, abordar a Teoria 

da Atribuição da Causalidade e a Teoria da Autodeterminação neste ponto.   

 A Teoria da Atribuição da Causalidade (TAC), um referencial teórico, possibilita 

compreender, tal como o nome indica, as causas que os alunos atribuem ao seu 

desempenho (êxito ou fracasso) nas variadas tarefas escolares. São, portanto, essas causas 

que têm efeito na motivação da aprendizagem escolar e, consequentemente, no 

desempenho escolar do aluno. As causas mais apontadas, segundo os investigadores, 

pelas teorias cognitivas da motivação são as “crenças, valores e emoções do sujeito” 

(Lourenço & Paiva, 2010, p. 134). Assim, percebemos que é possível, perante as causas 

motivacionais, dividir os alunos em dois grupos: os que se esforçam para aprender e os 

que lutam por boas notas, prestígio e evitar punições (Lourenço & Paiva, 2010, p. 136). 

Estes dois grupos apresentam estados motivacionais diferentes e, por isso, recebem e 

realizam os TPC de forma diferente.  

 A Teoria da Autodeterminação (TA), atribuída a Deci e Ryan, é considerada uma 

macro teoria da motivação humana. Propõe que “os objetivos subjacentes à motivação 

são diferentes de indivíduo para indivíduo e são um continuum entre a motivação 

intrínseca e a motivação extrínseca” (Lourenço & Paiva, 2010, p. 136). Segundo os 

autores, a distinção entre motivação intrínseca e extrínseca depende da origem da ação. 

Isto é, a motivação intrínseca é regulada pelo prazer que a ação oferece ao sujeito, 

tratando-se de uma motivação “inata e instintiva”. Já a motivação extrínseca é regulada 

pelo resultado esperado, desta forma o sujeito só atua consoante a compensação. Segundo 

esta ótica, um aluno extrinsecamente motivado “está mais interessando na opinião de 

terceiros, as actividades são efetuadas com a principal finalidade de agradar a professores 

e/ou pais” (2010, p. 137).  

 

4.2.3. O momento da correção 

É na finalização deste processo que o trabalho para casa regressa à escola e o professor 

passa a ter uma postura concomitante e avaliativa. O docente não só tem um papel 

importante na fase de prescrição do TPC através da definição dos objetivos, como 
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também é na 3.ª fase (“Classroom follow-up phase” de Coulter; “Classroom follow-up” 

de Cooper; e “Control” a nível da turma e do aluno de Trautwein et al.), utilizando a 

correção como uma ferramenta de instrução.  

 Para quem trabalha com e no nosso sistema educacional, já não se sente 

surpreendido com as diversas realidades do processo de controlo dos trabalhos escolares.  

No momento em que o TPC regressa à escola, o professor defronta-se com alunos que 

realizaram os TPC na sua totalidade, com outros que só realizaram uma parte do que foi 

pedido e com alunos que não realizaram as atividades. O momento da correção dos 

trabalhos para casa é monitorizado pelo professor, onde pode fazer “homework feedback 

provided in class: oral or written praise, criticism, written comments (highlighting right 

and wrong answers), rewards, general review of homework in class, and grading”24 

(Cunha, et al., 2018, p. 2). Depois de recebida a correção, cabe ao aluno utilizar a 

informação facultada, pode ignorá-la ou utilizá-la para fazer uma autoavaliação do seu 

desempenho, que é o que se pretende. Desta forma, o aluno estaria a desenvolver as suas 

capacidades autorregulatórias (Cunha, et al., 2018, p. 2). Importa-nos, neste ponto, 

perceber os benefícios do feedback dos TPC.  

 Vários autores identificaram os benefícios dos diferentes tipos de feedback 

utilizados pelos professores na correção dos TPC. Cunha e colaboradores, referenciando 

Cardelle e Corno, reconhecem três tipos de correção escrita: elogios, comentários 

construtivos e os dois tipos em conjunto (2018, p. 2), tratando-se de um feedback 

individual. Há estudos que revelam que os alunos preferem a correção escrita e 

apresentam uma atitude positiva em relação ao TPC. Os autores também mencionam que, 

segundo uma síntese de Walberg, “specific and individual feedback (i. e., giving written 

comments or grading homework) positively impacts students’ academic achievement”25 

(2018, p. 2). Todavia, não nos podemos esquecer que os professores têm várias turmas 

com muitos alunos, por isso, o feedback individual escrito é um processo demorado e de 

grande carga para o professor, tornando-se o tipo de feedback menos utilizado pelos 

                                                       

24 “Comentários sobre os trabalhos para casa na sala de aula: elogios orais ou escritos, críticas, comentários 
escritos (destacando respostas corretas e erradas), recompensas, revisão geral do TPC na aula e 
classificação” [tradução nossa]. 
25 “O feedback específico e individual (e. g. comentários escritos ou classificações) tem um impacto 
positivo no desempenho académico” [tradução nossa]. 
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docentes. Em contraste, o feedback do TPC na aula, por escrito no quadro ou oral, é o 

mais utilizado pelos professores. Por este meio, o professor pode generalizar o comentário 

sobre a realização das tarefas, ao mesmo tempo poupa tempo de individualização de 

discurso na aula. Todavia, se o professor não conseguir recolher e analisar as tarefas 

realizadas pelos alunos, não consegue retirar proveito da informação que estas fornecem 

sobre as dificuldades mais emergentes que cada aluno tem relativamente àquele conteúdo.  

Sobre a correção na sala de aula, também acreditamos que se pode promover uma 

monitorização dos TPC pelo professor, juntamente com os alunos. Passamos à explicação 

desta ideia. Sabem o que é a Flipped Classroom? Ou, aqui entre nós, a aula invertida. 

Como a nossa colega Ana nos adverte, trata-se de um método de ensino que “procura 

contrariar o ensino predominantemente expositivo e centrado no docente” (Oliveira, 

2018, p. 21). O professor prescreve um TPC e facilita materiais com o intuito de promover 

uma discussão e esclarecimento de dúvidas na aula. Os alunos, na aula, desenvolvem a 

discussão de ideias e realizam atividades relacionadas com esses conteúdos e fora da aula 

eles podem reavaliar os conteúdos aprendidos (Oliveira, 2018, p. 25). Além de haver uma 

aplicação dos conteúdos na sala de aula, a aula invertida também permite que o aluno 

desenvolva capacidades de análise crítica, mas também permite que o professor retire 

conclusões do trabalho desenvolvido por estes (Almeida, 2017, p. 5). Entendemos o 

processo de discussão dos conteúdos na sala de aula, com a devida intervenção do 

professor, uma forma de monitorização dos trabalhos sugeridos. Além disso, o momento 

de “correção” (exposição do que aprenderam em casa) também pode ser feito pelos 

colegas da turma, uma vez que podem participar com comentários. É um tipo de feedback 

oral na sala de aula entre professor-aluno e aluno-aluno.  

Segundo Nunes e colaboradores (2014, p. 62), o feedback tem um impacto 

positivo na realização do TPC, uma vez que os alunos tendencialmente entendem o 

feedback dos TPC como uma motivação para a sua realização. Por seu turno, também se 

verifica que a monotorização das tarefas também têm uma relação positiva com o 

desempenho escolar, todavia é mediada pela quantidade de TPC (2014, p. 63). Com a 

realização do feedback dos TPC, os alunos têm mais facilidade de identificar deficiências 

na sua aprendizagem e apostar nesses aspetos, por isso é que os autores referem que 

“quanto mais específico e informativo é o feedback (e. g., comentários individuais breves 

com estratégias de melhoria) melhores são os resultados académicos” (2014, p. 64).  
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5. Resultados para incorporar. Efeitos para refletir 

A pungente necessidade de entendermos os efeitos positivos e negativos da prática 

das tarefas para casa levou-nos a congregar neste trabalho algumas das mais importantes 

investigações sobre a temática e, agora, apresentar os seus resultados. Por isso, “What are 

the effects of homework?”26 (Cooper, 2001, p. 36). Servimo-nos da pertinente questão de 

Cooper para finalizar esta ancoragem teórica e elucidar o leitor sobre os efeitos desta 

ferramenta educativa. 

Como temos vindo a referir ao longo deste trabalho, a investigação sobre os TPC 

é uma prática já antiga e, como tal, iniciamos este título com as investigações 

desenvolvidas por Cooper. O autor (2001, p. 34), quando recebeu uma bolsa da National 

Science Foundation para iniciar uma pesquisa sobre os Trabalhos Para Casa desconhecia 

os seus efeitos. Todavia, no desenvolvimento da investigação e averiguação sobre o tema, 

analisou cerca de 120 estudos sobre as diversas variantes do TPC e inventariou os 

resultados. No que concerne aos efeitos positivos apontou que o TPC promove no aluno 

uma melhor retenção sobre o conteúdo que aborda e, indiretamente, o aluno aprimora as 

suas técnicas de estudo. Também é apontado como um efeito positivo, pelo autor, as 

potencialidades não-académicas, como o estímulo à independência e responsabilidade 

(autoeficácia e autorregulação). Em oposição (2001, p. 35), há investigações que indicam 

que os TPC são o arauto da insatisfação com a escola da parte dos alunos. Isto é, os TPC 

são considerados uma atividade aborrecida, que prende os alunos apenas aos conteúdos 

que aborda e, como o pior aspeto negativo, é considerado uma atividade que promove 

desigualdade social.   

Propomos indicar alguns estudos realizados no sentido de perceber as 

potencialidades e particularidades negativas causadas pelos TPC sugeridas na tabela 

construída por Cooper (ver Figura 4). 

                                                       

26 “Quais são os efeitos dos trabalhos para casa?” [tradução nossa]. 
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Figura 4 - Quadro referente aos efeitos dos TPC 

 

 

 

 

   

 

 

 

Na literatura é comummente referido que os pais e educadores consideram que os 

TPC “have na immediate effect on the retention and understanding of the material it 

covers”27 (Cooper & Valentine, 2001, p. 146). Segundo os autores, este efeito positivo 

imediato ajuda o aluno a tornar-se proficiente e proativo, na mesma medida em que passa 

a ter uma atitude positiva face aos TPC e em relação à escola. Os autores, mais 

concretamente Cooper, lança o desafio de que se pode aprender fora do espaço físico da 

escola e tende a considerar o TPC como um guia para o aluno se debruçar sobre o 

conteúdo (Cooper, 2001, p. 34). 

Como efeitos potenciais não-académicos (“Nonacademic benefits”) são 

destacados o desenvolvimento da independência e da responsabilidade individual 

(Cooper, 2001, p. 34). Como já referimos, a realização do TPC é uma responsabilidade 

do aluno, é a ele que cabe determinar quando e como concretizar as tarefas prescritas pelo 

professor. Também providencia o desenvolvimento de independência porque, por vezes, 

quando o aluno realiza os TPC não tem a presença concomitante do professor, ou até de 

outro agente socializador.  

                                                       

27 “Tem um efeito imediato na retenção e compreensão do conteúdo que aborda” [tradução nossa]. 

 Fonte: (Cooper, 2001, p. 36). 
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Ainda pertencente ao grupo de efeitos positivos (ver Figura 4), as tarefas escolares 

permitem o envolvimento dos pais (Cooper, 2001, p. 34), tanto quando o professor 

prescreve um TPC e pede diretamente a intervenção dos pais, ou quando os pais 

consideram que devem participar na realização dos TPC dos seus educandos, mesmo sem 

um pedido para tal.  

Atendendo aos aspetos negativos enumerados por Cooper, é considerado, na 

literatura educacional, que a quantidade e o tempo que o TPC pode demorar a ser 

realizado torna o processo desgastante e ocupa o tempo que seria dedicado ao lazer ou a 

“community activities that can teach importante lessons, both academic and 

nonacademic”28 (Cooper & Valentine, 2001, p. 146). Se por um lado é entendido que a 

participação dos pais na realização dos trabalhos para casa é crucial, por outro, acreditam 

que o seu envolvimento pode gerar confusão, como a não concordância com os conteúdos 

ou conhecimentos/estratégias escolares aprendidos na escola (Cooper & Valentine, 2001, 

p. 146). Também, a constante supervisão dos TPC por parte dos pais pode criar a falsa 

sensação de que o aluno desenvolve per si trabalho autónomo e eficaz. Mas também 

pressão psicológica (Cooper, 2001, p. 36). Os TPC são, também, um elemento que facilita 

a apropriação do trabalho intelectual, uma vez que os alunos podem copiar entre si ou ter 

ajuda de terceiros (Cooper & Valentine, 2001, p. 146).  

As tarefas escolares, consideras por muitos como uma ferramenta educativa 

preterida, quando aplicada e corrigida de modo correto ostenta vários efeitos positivos. E 

como a prática o confirma, os TPC continuam e continuaram a fazer parte do dia-a-dia 

do nosso entorno educacional.  

 

 

 

 

 

                                                       

28 “Atividades da comunidade que podem transmitir conhecimentos, tanto académicos como não-
académicos” [tradução nossa]. 
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Capítulo II – Enquadramento Metodológico 

 

“Na Primavera as bétulas cobriam-se de jovens folhas, leves e claras, que estremeciam à 

menor aragem. Então a neve desaparecia e o degelo soltava as águas do rio que corria ali 

perto e cuja corrente recomeçava a cantar noite e dia entre ervas, musgos e pedras.” 

(Andresen, pp. 5-6) 
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Preâmbulo genérico, mas assertivo 

A robustez investigativa apresentada na literatura educacional sobre a temática 

relacionada com os TPC permitiu-nos, em larga medida, apresentar os pontos fulcrais 

indispensáveis à sua compreensão. Depois da construção da ancoragem teórica em volta 

das tarefas escolares, torna-se evidente debruçar-nos sob a ação desenvolvida na Prática 

de Ensino Supervisionada (PES).  

 Tendo como objetivo norteador desta ação a compreensão do papel dos 

Trabalhos Para Casa no processo de aprendizagem do aluno e, consequentemente, 

no seu aproveitamento escolar, urge a necessidade de apresentar os processos 

metodológicos e os instrumentos de investigação utilizados.  

É entendível que uma investigação só se torna consistente e fiável quando 

conhecemos o espaço (o ambiente) onde aplicamos o nosso objeto de estudo e os sujeitos 

(a amostra). Estabelece-se como inevitável a caracterização concisa do Núcleo de Estágio 

por onde passámos, bem como, neste caso, da descrição da turma que facilitou todo este 

procedimento e nos forneceu os elementos que sustentaram a análise. Contudo, ainda 

ressaltamos outros aspetos da nossa ação metodológica, sendo estes: (i) as propostas de 

TPC; (ii) os testes de avaliação, onde arriscamos efetuar posteriormente uma comparação 

entre a realização das tarefas e as respostas obtidas nos testes; e (iii) o processo de 

construção de inquéritos atribuídos aos intervenientes no processo do TPC – professores, 

alunos e Encarregados de Educação. Todavia, interessa-nos num primeiro plano 

averiguar, sucintamente, a importância da utilização dos TPC no contexto escolar. Como 

tal, tomamos este momento para elucidar o leitor no que concerne à importância do ensino 

da História e a aplicação dos TPC na disciplina.  

A discussão rica e diversificada sobre a Educação Histórica tornou-se uma 

constante no nosso meio. Enquanto futuros professores de História devemos deslindar de 

que forma podemos promover as competências necessárias para um melhor ensino da 

disciplina e para a formação da “consciência histórica”. Não queremos, de todo, insistir 

afincadamente sobre esta temática. Apenas relembramos que, perante as sucessivas 

alterações na matriz curricular da disciplina de História no Portugal pós-Revolução de 

Abril de 1974, tanto no ensino básico, como no ensino secundário, começou-se a 

questionar sobre o que se deve ensinar e como promover a aprendizagem sustentada. 
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Assumidamente, sentimos que todos os conteúdos são relevantes para a aprendizagem em 

História, todavia, hoje devemos decidir “sobre o que selecionar, tendo em conta variáveis 

tão diversas como a duração do ano letivo, a carga horária atribuída à disciplina ou, […] 

a faixa etária e as vivências específicas dos alunos a quem se dirige um determinado 

programa” (Magalhães, 2002, p. 37). É, também, à disciplina de História, como nos 

recorda Alves, que se atribui um “papel cívico”, onde forçadamente impõe-se a ideia de 

que nessas aulas o aluno deve ser preparado segundo valores e qualidades respeitantes à 

sociedade (2016, p. 11).  

No que confere aos TPC em História, estes são uma estratégia de ensino que 

promovem uma melhor aprendizagem e interiorização de conteúdos, sendo uma 

vantagem na aprendizagem histórica dos alunos. Também, os TPC permitem ao professor 

caracterizar uma turma, saber as dificuldades emergentes de um aluno, poder proceder a 

uma autoavaliação dos métodos pedagógicos que utiliza, bem como saber os conteúdos 

que não ficaram bem explorados.  
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1. A escola e os seus alunos 

1.1 – A escola 

Há quem escreva livros sobre voltar à escola29, onde recorda momentos da 

adolescência, os professores, os funcionários, os colegas de carteira, os quadros, os tetos, 

as janelas, as mesas riscadas. Presentemente, nós também “voltámos” à escola. 

Revivemos os quase sete meses que passámos por lá, acompanhados de caras mais jovens 

que a nossa. Amigavelmente recebidos no Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes 

de Almeida (AEMGA), apresentamos, agora alguns traços da sua identidade e a 

caracterização da turma que nos permitiu chegar até aqui.   

 Espinho, cidade portuguesa à beira mar e sede de concelho, inserida no distrito de 

Aveiro, é abrangida pela Área Metropolitana do Porto (Correia, 1991, pp. 824-825). Aqui, 

no Município de Espinho, encontramos 11 estabelecimentos do ensino pré-escolar, 6 

estabelecimentos com o 1.º ciclo do ensino básico, 5 estabelecimentos com o 2.º ciclo do 

ensino básico, 7 estabelecimentos com o ensino do 3.º ciclo do ensino básico e 6 

estabelecimentos com o ensino secundário, congregando um total de 6248 alunos 30.  

Na cidade estão edificadas as cinco escolas que compõem o AEMGA, 

agrupamento de escolas que surgiu da reestruturação da rede escolar no ano letivo de 

2011/2012, sendo estas a Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida, Escola 

Básica Domingos Capela, Escola Básica de Paramos, Centro Escolar de Silvalde e a E. 

B. de Espinho 231. Foi oficialmente reconhecido como agrupamento a partir do despacho 

do Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar no dia 28 de junho de 2012 

e tem como sede a Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida.  

Foi na Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida que principiámos a 

nossa Prática Profissional, o propalado Estágio. A escola, abriu portas no ano de 1956 

com a designação de Industrial e Comercial, foi “criada por Decreto (n.º 50 725) do então 

                                                       

29 Para ver e ler, Voltei à Escola (Sampaio, 1996). 
30 Segundo a base de dados PORDATA (Base de Dados Portugal Contemporâneo), O seu município em 
números! Espinho, referente ao ano de 2018. Disponível em https:www.pordata.pt. Consultado a 13 de 
junho de 2020.  
31 Informação do documento estruturante que define as políticas educativas da instituição, Projeto 
Educativo (2017/2020), atualizado a 12 de novembro de 2019. Disponível em: 
https://www.aemga.pt/pluginfile.php/31603/block_html/content/Projeto%20Educativo%20AEMGA%20-
%20Vers%C3%A3o%2012.11.2019.pdf. Consultado a 13 de junho de 2020. 
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Ministério da Educação Nacional (Direção-Geral do Ensino Técnico Profissional) com o 

estatuto de escola técnica profissional”32. No ano de 1979 passou a designar-se de Escola 

Secundária de Espinho. Mais tarde, no ano da morte do seu patrono em 1987, adquire 

outro nome, o atual, Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida33. Por sua vez, a 

Escola Domingos Capela inicialmente apresentada com a denominação de Escola 

Preparatória n.º 2, só no ano de 1989 começou a designar-se de Escola Preparatória 

Domingos Capela (segundo a Portaria n.º 452 de 17 de junho)34. Em 1995, transitou para 

uma nova edificação, em Silvalde, e passou a denominar-se de Escola E. B. 2, 3 

Domingos Capela (Portaria n.º 495 de 24 de maio). Só em 2008 é que assumiu a 

designação de Escola Básica Domingos Capela35. Nos anos de 2014 e 2015, a Escola 

Básica de Paramos e o Centro Escolar de Silvalde, respetivamente, procederam à 

inauguração dos novos edifícios com “modernos espaços (salas de aula, bibliotecas, 

refeitórios, campos de jogos com balneários) e equipamentos (informáticos, 

desportivos)”36. No que respeita à Escola Básica n.º 2 de Espinho (ou E. B. de Espinho 

2), é aguardada uma nova modificação no seu edifício base37. 

De acordo com os dados de 2017, o agrupamento acolhia um total de 2781 alunos, 

repartidos pelas cinco escolas, e contava com um total de 253 docentes que 

desempenhavam funções educativas38. Também ressaltamos a variada oferta formativa, 

ainda referente ao ano letivo 2016/2017, que se encontra disponível no Projeto Educativo 

do agrupamento39.  

Por defeito ou caraterística do nosso ofício, consideramos pertinente conhecer os 

patronos das escolas Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida e Básica Domingos 

Capela. 

Sempre nos ensinaram a servir primeiro os mais velhos, assim, e por rigor 

cronológico, começamos por Manuel Gomes de Almeida40. O transmontano, mais 

                                                       

32 Idem, p. 11. 
33 Idem, p. 11. 
34 Idem, p. 11.  
35 Idem, p. 11. 
36 Idem, p. 12. 
37 Idem, p. 12. 
38 Idem, p. 13-14. 
39 Idem, p. 15. 
40 Idem, p. 6. 
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exatamente da cidade banhada pelo Rio Tua, Mirandela, nasceu em 1903. Estudante 

coimbrão, após a conclusão dos estudos em medicina, veio fixar-se na cidade piscatória 

de Espinho. Aqui, iniciou vários projetos que lhe viriam a dar destaque. Começou por 

abrir uma Casa de Saúde. Mais tarde, no Hospital Geral de Santo António, no Porto, 

principiou o serviço Cardiovascular e instituiu os Hospitais de Gaia e Espinho. De realçar 

que o seu contributo para a sociedade portuguesa também se expandiu ao campo político, 

onde se mostrou acérrimo opositor ao Estado Novo e apoiou o Movimento de Unidade 

Democrática (MUD). Indicado como sendo um homem condolente, tratou, segundo 

consta, os mais desfavorecidos sem pedir recibo. Assim, foi agraciado com o seu nome 

numa escola em Espinho, Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida.  

Uma outra personalidade que aqui queremos destacar é a de Domingos Ferreira 

Capela41. Espinhense e oriundo de uma família modesta, nasceu a 22 de maio de 1904 na 

freguesia de Anta. Em idade jovem revelou ter um talento inigualável para a área das artes 

e, em especial, para os trabalhos manuais com madeira. Conhecido no meio próximo, 

veio a destacar-se no ano de 1924 quando, já na assumida profissão de marceneiro, 

consertou o violino do músico Nicolino Milano. A perfeição do seu trabalho valeu-lhe 

uma notória admiração pelo músico que o incumbiu de reparar os seus violinos e 

convidou-o para trabalhar na casa Hill de Londres. Todavia, Domingos Capela teve que 

recusar o convite. Mais tarde, na cidade vizinha do Porto, viria a cruzar o seu caminho 

com a violoncelista Guilhermina Suggia que o convenceu a “trabalhar no conservatório 

de Música do Porto, a consertar instrumentos de arco”42. Trabalhou, principalmente, a 

partir da sua oficina na freguesia de Anta, participou em vários concursos internacionais 

e foi premiado com o 1.º e 2.º prémios no IV Concurso Internacional Henryk Wieniowski, 

Poznan – Polónia. No final da década de 1970 passou a arte de construir instrumentos de 

arco ao seu filho que, nos dias de hoje, mantém a oficina. A sua relevância como 

personalidade espinhense tornou-o patrono da atual Escola Básica Domingos Capela.  

 

 

                                                       

41 Idem, p. 6. 
42 Informação do site oficial da Câmara Municipal de Espinho, Violinos Capela. Disponível em: 
https://www.visit.espinho.pt/pt/turismo/violinos-capela/. Consultado a 13 de junho de 2020. 
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1.2 – Os seus alunos 

A Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida conta com uma população 

discente de 1636 alunos, segundo dados do Projeto Educativo referente ao ano letivo 

2016/2017 (em vigor no ano letivo presente e último a sistematizar esta informação 

quantitativa). Na Prática de Ensino Supervisionada trabalhámos, ao longo do ano letivo 

2019/2020, com as cinco turmas atribuídas ao nosso Orientador Cooperante, na referida 

escola. Dessas turmas, três eram do 9.º ano de escolaridade, uma do 10.º ano, mista de 

Artes Visuais e Ciências e Tecnologias, e uma do 11.º ano do curso profissional 

Comunicação, Marketing, Relações-Públicas e Publicidade (CMRPP). Das três turmas do 

9.º ano, uma era da Direção de Turma do Professor Orientador Cooperante. Como tal, 

permitiu-nos um maior acompanhamento da turma, perceber a importância do trabalho 

burocrático, da construção do projeto curricular da turma no sentido da promoção do 

sucesso escolar, mas também pôs em evidência a importante ação mediadora que um 

Diretor de Turma tem entre a escola e a família.  

No que respeita à nossa atividade enquanto estagiárias naquela escola, e para 

efeitos do presente trabalho, apenas dirigimos a atenção para uma turma do 9.º ano, aquela 

onde fizemos incidir o nosso estudo de caso para esta investigação. Passamos, agora, à 

apresentação detalhada da turma que constituiu a amostra, segundo dados recolhidos 

junto do Diretor de Turma. De forma acautelada, informamos previamente que para 

manter o anonimato que qualquer investigação rigorosa exige, à totalidade da nossa 

amostra chamamos de Turma e aos seus alunos atribuímos números discordantes dos 

seus.  

Segundo o Plano Curricular de Turma (PCT), referente ao presente ano letivo 

(2019-2020), a Turma é constituída por 21 alunos, sendo 9 alunos de sexo feminino e 12 

alunos do sexo masculino, com uma média de idade de 14 anos. Por razões transcendentes 

a este trabalho, a Turma foi reduzida a 20 alunos no decorrer do 2.º Período. Todavia, 

mantemos, nesta parte descritiva, os valores numéricos que nos são apresentados no PCT.  

Relativamente ao agregado familiar, está referenciado que dezoito alunos vivem 

com os pais (pai e mãe), dois alunos vivem com a mãe e apenas um aluno informa que 

vive com o pai. Do total de alunos, três referem que o seu agregado familiar é constituído 

entre 4 a 5 elementos e os restantes indicaram que o número familiar não ultrapassa os 3 
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elementos. Também são assinaladas as diferentes habilitações literárias entre os pais e as 

mães. Assim, apontamos apenas um pai com o equivalente ao 1.º ciclo do Ensino Básico, 

três pais e cinco mães com o 2.º ciclo do Ensino Básico de habilitações literárias, seis pais 

e cinco mães com o 3.º ciclo do Ensino Básico, seis pais e seis mães com habilitações 

literárias referentes ao Ensino Secundário e três pais e duas mães com um grau de Ensino 

Superior. As profissões dos pais encontram-se divididas pelos três setores de atividade, 

sendo que dois pais e uma mãe estão empregados no setor secundário e catorze pais e 

dezassete mães no setor terciário, não se registando qualquer referência no setor primário. 

Destaca-se que, relativamente à situação profissional, dezasseis pais e dezassete mães 

encontram-se empregados, é indicado que dois pais e três mães encontram-se em situação 

de desemprego e dois pais estão reformados.  

No que concerne à “Vida Escolar”, é evidenciado no PCT que quatro alunos da 

Turma têm retenções em anos anteriores. Relativamente às disciplinas que registam mais 

negativas nos anos precedentes são a Ciências Naturais e a História. No que confere às 

disciplinas em que os alunos mencionam que têm mais dificuldades, no PCT do ano letivo 

precedente (2018/2019) foi registado que um aluno sentia mais dificuldade na disciplina 

de História. Todavia, neste ano, não há registo da disciplina de História entre as que os 

alunos sentem mais dificuldade e surgem inclusive nove alunos a indicarem que a 

disciplina de História é considerada a preferida.  

Torna-se importante, para o nosso objeto de estudo, conhecer outros aspetos, 

como a profissão e escolaridade a que os alunos aspiram, em termos de expectativas 

individuais. Assim, ficou elencado no plano que há alunos que desejam ser: Gestor, 

Esteticista, professor de Educação Física, Mecânico, Bombeiro, Engenheiro, Bancário, 

seguir na área de Entomologia, da Eletrónica, Pasteleiro, Polícia de investigação criminal, 

Cabeleireira e Técnico de computadores. Perante estes registos, confirmou-se que dois 

alunos desejam terminar os estudos com o 12.º ano de escolaridade do ensino regular, 

cinco alunos querem ingressar num curso profissional e catorze alunos querem prosseguir 

estudos e obter um grau académico superior.  

Esta Turma, a quem demos uma especial atenção, aceitou abraçar a experiência e, 

de um modo geral, colaboraram da melhor maneira durante o processo.  
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2. Processos e questões práticas: os TPC, os testes, os inquéritos e a 

entrevista 

Como insistimos em relembrar o leitor, parágrafo sim - parágrafo não, o objeto de 

estudo deste trabalho é o TPC inserido na disciplina de História. Como tal, seguindo as 

investigações patenteadas na literatura educacional relativas a esta temática e explorando 

os vários modelos propostos ao longo das últimas décadas (notando que apenas 

apresentámos os modelos de Coulter, Keith, Cooper, Corno e Trautwein e colaboradores, 

atrás supracitados), neste trilho empírico que começamos a construir, pretendemos fazer 

uma exposição da aplicação do estudo.  

Desta forma, e atuando segundo os modelos temporais que abrangem as três 

conhecidas etapas do processo do TPC (momento da prescrição, realização e correção), 

propusemos quatro trabalhos para casa que foram explicados em sala de aula e, 

posteriormente, corrigidos com as observações necessárias. Recordamos que as tarefas 

escolares estabelecidas articularam-se com os conteúdos lecionados nas aulas regidas por 

nós (ver Tabela 1), durante o 2.º Período. A partir do 2.º Período deste ano letivo, foi-nos 

“atribuída” uma turma, pela qual ficámos responsáveis, permitindo, desta forma, manter 

uma maior proximidade e contacto. Passamos a uma breve apresentação dos trabalhos 

para casa. 

Tabela 1 - Trabalhos escolares aplicados na Turma 

Os TPC aplicados à Turma 

TPC 
Data da 
regência 

Conteúdo abordado 
na aula (sumário) 

Descrição do TPC 

(sumária) 

Data de 
entrega 
e/ou da 

correção  

Tipo de 
correção / 
feedback 

1 

6 de 
janeiro de 

2020 

(segunda-feira) 

A crise económica 
de 1929: da origem 

à Depressão 
Económica nos 

EUA. 

Consistia numa pesquisa biográfica 
sobre John Steinbeck e comentário 
escrito a um excerto de As Vinhas da 
Ira (distribuído aos alunos em papel). 
O excerto foi analisado na aula 
incorporando os conceitos de 
superprodução e de depressão 
económica, referidos no manual 
escolar43. 

9 de 
janeiro de 

2020 

(quinta-feira) 

Correção 
oral na aula. 

                                                       

43 Sendo o manual escolar adotado o Missão: História, 9.º ano (Amaral, Alves, & Tadeu, 2018). 
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2 

9 de 
janeiro de 

2020  

(quinta-feira) 

As consequências 
da Crise de 1929 e a 

afirmação dos 
grupos de extrema-

direita. 

Consistia numa leitura e análise de um 
documento do manual escolar44. 
Trata-se de uma análise ao documento 
2 da página 82, dividida em três 
questões: 1. Quais são os grandes 
problemas mencionados no 
documento? 2. Segundo o texto, por 
que razão as ideias liberais 
democráticas enfraqueceram? 3. Qual 
é a solução apresentada, no 
documento, para resolver a “Crise”? 

13 de 
janeiro de 

2020 

(segunda-feira) 

Correção 
escrita 

individual e 
correção 

oral na aula. 

3 

30 de 
janeiro de 

2020 

(quinta-feira) 

A era estalinista na 
URSS: um regime 

totalitário. 

Consistia numa pesquisa na internet, 
livros ou manuais escolares sobre o 
conteúdo “A Planificação industrial 
aplicada por Estaline”. O objetivo do 
TPC consistia em os alunos 
pesquisarem sobre um conteúdo que 
ainda não tinha sido abordado na aula 
para depois apresentarem o conteúdo 
em sala de aula. Foram propostas, no 
quadro, as seguintes palavras-chave: 
Plano quinquenal, Política 
económica, Estaline. Com estas 
palavras foi sugerida a realização de 
um texto, ou um esquema, ou uma 
tabela síntese ou análise de um 
documento inserido no manual.  

3 de 
fevereiro 
de 2020 

(segunda-feira) 

Correção 
oral e escrita 

na aula. 

4 

20 de 
fevereiro 
de 2020 

(quinta-feira) 

A 2.ª Guerra 
Mundial: a Europa 
sob o domínio nazi, 
a derrota alemã e o 
aniquilamento do 

Japão. 

Consistia na composição de um texto 
de opinião em volta da situação-
problema apresentada na aula. Na sala 
de aula iniciou-se um pequeno 
comentário à frase apresentada e, no 
final, foi pedido um comentário para 
ser realizado durante a interrupção do 
carnaval.  

2 de 
março de 

2020 

(segunda-feira) 

Correção 
escrita 

individual e 
correção 

oral e escrita 
na aula. 

 

O primeiro trabalho para casa foi pensado e aplicado na primeira aula do 2.º 

Período, no dia 6 de janeiro de 2020. Sendo uma aula de um bloco (45 minutos), 

coincidente com a abertura do Domínio 10: Da Grande Depressão à 2.ª Guerra Mundial, 

foram analisadas: a origem, o desenvolvimento e as consequências da Crise de 1929. 

Desta forma, como último exercício a ser desenvolvido na aula, lemos e analisámos um 

trecho da obra literária “As Vinhas da Ira” (1939) de John Steinbeck, entregue em suporte 

                                                       

44 Idem, (p. 82) 

Fonte: Trabalhos escolares seguindo o momento da prescrição, o conteúdo abordado, a descrição do 
TPC, a data de entrega e a sua correção.  
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papel. Sem explicar quem era o autor, centrámo-nos no conteúdo do texto e indagámos 

os alunos sobre o que entendiam por “os absurdos da crise” e as consequências desses 

“absurdos”. Antes de terminar a aula, foi apresentada a tarefa para realizar em casa. 

Assim, para não suscitar dúvidas, foi esclarecido no que consistia o TPC e em que moldes 

devia ser entregue. Pretendia-se uma pesquisa biográfica sobre o autor (John Steinbeck), 

onde o aluno devia identificar a sua nacionalidade, datas que considerassem 

indispensáveis ao seu conhecimento, obras da sua autoria e outras curiosidades. Ainda, 

foi solicitada uma pesquisa sobre a obra “As Vinhas da Ira”, onde os alunos deviam 

destacar o contexto do romance - a vida de uma família durante a Grande Depressão - e 

curiosidades encontradas. Também foi anunciado que, na aula seguinte, correspondendo 

à aula de 9 de janeiro de 2020, as pesquisas e curiosidades iriam ser apresentadas e 

discutidas. De um modo geral, os alunos receberam bem as indicações, não demonstrando 

reações negativas ao TPC. 

 O segundo trabalho para casa foi apresentado no dia 9 de janeiro de 2020, numa 

aula de dois blocos (um total de 90 minutos). Nesta aula discutiram-se as consequências 

da Crise de 1929, conteúdo iniciado na aula anterior, e a afirmação dos Grupos de 

extrema-direita. Assim, uma vez mais, no momento de término da aula, foi indicada a 

tarefa a ser realizada. Desta vez, acompanhada de um documento do manual escolar, foi 

proposta uma análise do texto em três questões. Ainda em sala de aula, o texto foi lido 

pelos alunos, de seguida as três questões do TPC foram escritas no quadro da sala e 

passadas para o caderno diário. Desta maneira, também no quadro, foi registada a forma 

como a tarefa devia ser entregue. Ficou explicito que a entrega devia ser feita numa folha 

separada do caderno diário, na aula seguinte. O TPC foi bem-recebido, apenas alguns 

alunos fizeram questões pontuais, sobre aspetos que já haviam sido explicados.  

 Como durante duas semanas não lecionámos às turmas do 9.º ano, incluindo a do 

nosso estudo, a pedido do professor Cooperante, não foi aplicado qualquer TPC nesse 

período de tempo. A partir do dia 23 de janeiro voltámos a assumir as regências.  

 O terceiro TPC foi aplicado no dia 30 de janeiro de 2020, numa aula de dois blocos 

(total de 90 minutos). O conteúdo a lecionar era referente ao regime totalitário estalinista. 

A aula consistia em três momentos: (i) a consolidação do poder de Estaline, (ii) a 

implantação do “regime de terror” e, por último, (iii) a caracterização da política 
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económica. Os dois primeiros objetivos foram cumpridos durante o tempo de aula. 

Todavia, o último, referente à política económica não foi explorado na sua totalidade. 

Neste terceiro momento voltámos a relembrar conteúdos já abordados em aulas 

anteriores45. Procurou-se, na aula, tornar inteligível que Estaline pôs fim à antiga política 

económica e que tinha colocado em prática outra. Uma vez que se tinha posto termo à 

NEP, explicaram-se as medidas imediatas, como a abolição das pequenas empresas e 

explorações agrícolas, a criação dos Kolkhozes e Sovkhozes e consequente fim dos 

Kulaks. Como bem nos avisaram, e já se previa, este último ponto da aula seria menos 

percetível à compreensão/aprendizagens dos alunos. Por isso, escolheu-se dedicar um 

maior tempo a estas especificidades/conceitos. Todavia, para não desagregar e perder a 

linha orientadora da matéria, preferiu-se incutir nos alunos a responsabilidade de 

internalizar conteúdos que ainda iam ser aprendidos. Desta forma estávamos, também, a 

permitir que os alunos experienciassem um outro “tipo de aula”, se assim lhe podemos 

chamar. Estamo-nos a referir à Flipped Classroom. Apesar de ser um método de ensino 

ainda pouco empregue, tem imensas vantagens, tanto para o aluno, como para o professor. 

Passamos a aclarar a ideia a partir do nosso exemplo.  

Numa “aula ideal”, os três objetivos delineados para a aula de 90 minutos seriam 

lecionados. Porém, tal como em muitas turmas e a “nossa” não é exceção, na sua 

composição há alunos com diferentes capacidades de aprendizagem. Assim, adaptamos a 

lecionação aos diferentes ritmos de aprendizagem e preferimos estender o momento de 

interiorização dos conteúdos. Como temos que jogar o jogo da corda, também conhecido 

por “lecionar os conteúdos estabelecidos no menor tempo possível”, optámos por guiar 

os alunos na pesquisa e autoaprendizagem através de um exercício de TPC. Por 

conseguinte, para terminar o terceiro objetivo da aula, faltava explicar a planificação da 

economia imposta na Era Estalinista. Para isso, propusemos um trabalho de pesquisa onde 

foi definido que o aluno devia sumariar por escrito os conteúdos já aprendidos referentes 

à política económica e acrescentar o que entendia por planificação da economia. Isto é, 

numa composição, ou esquema, o aluno devia referir no que consistia e quais os seus 

objetivos. É essencial notar que foram escritas no quadro palavras-chave como Plano 

                                                       

45 Recapitular a política económica anteriormente aplicado por Lenine, a Nova Política Económica (NEP) 
e no que consistia.  
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quinquenal, Política económica e Estaline, para os alunos procederem corretamente à 

pesquisa. Sentimos uma desconfiança na postura da Turma em relação a este TPC. Talvez 

por ser mais exigente que os anteriores, ou por ser diferente, no que concerne à 

aprendizagem sem a presença do professor.  

  Para encerrar a lista de TPC propostos nas nossas regências, sugerimos um 

comentário a uma situação-problema apresentada em aula. Não era uma tarefa 

desconhecida para esta turma. Noutros momentos letivos, aproveitámo-nos das situações-

problema para desenvolver e aplicar conteúdos, mas também como momentos de 

reflexão. No dia 20 de fevereiro de 2020, numa aula correspondente a 90 minutos, 

solicitámos à Turma um comentário à seguinte situação-problema: “Esta guerra é 

completamente diferente das outras, não apenas devido às armas e aos métodos, mas 

sobretudo pelo espaço que ocupa.”, uma frase de Roosevelt proferida no ano de 1942. O 

contexto desta afirmação é manifestamente percebido. No entanto, e em poucas palavras, 

é a referência à dimensão (mundialização), dos instrumentos (armas) e ofensivas 

(métodos) da II Guerra Mundial. Foi então apresentada a proposta da tarefa escolar para 

ser entregue na primeira aula depois da interrupção das atividades educativas e letivas 

dos estabelecimentos públicos, entre 24 e 26 de fevereiro (Carnaval).  

 Como pretendemos entender se os TPC têm impacto no rendimento escolar, isto 

é, identificar se têm uma relação positiva com a aprendizagem, as tarefas escolares 

propostas foram inseridas em dois testes de avaliação sumativa no decorrer do 2.º Período. 

Deste modo, possibilitou uma comparação e avaliação dos resultados, que serão mais à 

frente escalpelizados.  

 O primeiro teste, aplicado no dia 10 de fevereiro de 2020, consistiu numa ficha de 

avaliação sumativa com uma duração de 45 minutos, cotado para um total de 100 pontos. 

Este era composto por dez questões, sendo que seis questões são de resposta escrita, uma 

questão de associação entre colunas e três questões de escolha múltipla. Englobamos no 

teste conteúdos idênticos aos trabalhos propostos, como anteriormente mencionámos, os 

trabalhos para casa (TPC 1, 2 e 3) previamente realizados e corrigidos. Tivemos em 

consideração a não aplicação direta e exata dos TPC na ficha de avaliação. Ou seja, a base 

do TPC, o excerto “As Vinhas da Ira”, o documento 2, da página 82 do manual escolar, 

são exatamente os mesmos do TPC. Todavia, a questão relacionada com o excerto pedia 
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para explicar no que consistiu a Crise de 1929 e as principais consequências (“os 

absurdos”). Por seu turno, para a utilização do TPC 2 no teste, as três questões foram 

congregadas numa só (“refere os motivos que levaram ao avanço dos regimes totalitários 

e consequente descrédito das democracias liberais”). Por fim, dedicado à temática da 

política económica de Estaline, uma vez que o TPC consistiu numa pesquisa informativa, 

optámos por enquadrar a tarefa em escolhas múltiplas. Assim, com base num documento, 

questionou-se o tempo de duração de um plano quinquenal e qual teria sido a prioridade 

do 1.º plano quinquenal.  

 O segundo teste de avaliação sumativa, realizado no dia 12 de março de 2020, 

também teve a duração de 45 minutos e estava cotado para um total de 100 pontos. 

Composto por onze questões, sendo três de resposta escrita, uma questão de completar 

espaços, cinco questões de escolha múltipla, uma questão de associação e uma questão 

de Verdadeiros e Falsos, pedindo para corrigir as falsas. Aquando da sua realização, ainda 

só tínhamos aplicado um TPC referente à matéria definida com os alunos. Assim, 

aproveitou-se a situação-problema sugerida como TPC na aula do dia 20 de fevereiro 

(TPC 4) para incluir o seu conteúdo no teste. O exercício aplicado no teste de avaliação 

é exatamente o mesmo que foi prescrito para a tarefa de casa, um comentário à frase de 

Roosevelt.  

 Uma vertente considerada por nós muito importante no nosso estudo, era 

perscrutar a opinião de vários protagonistas sobre o tema do nosso Relatório. De modo a 

conhecer as sensibilidades e atitudes dos alunos, professores e Encarregados de Educação 

relativamente aos TPC, optámos por aplicar inquéritos. Tinha-se como desiderato, desta 

forma, conhecer a opinião destes três intervenientes relativamente à importância do TPC 

em todas as disciplinas e na disciplina de História. Apresentámos dois modelos de 

inquéritos, um em suporte papel, que foi entregue aos alunos e Encarregados de Educação 

e um em formato digital aplicado aos professores de História do 3.º ciclo do Ensino Básico 

e Ensino Secundário do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida.  

 Os inquéritos atribuídos aos alunos dividiram-se em dois momentos. O primeiro 

momento ocorreu no início do 2.º Período deste ano letivo. Como tal, o primeiro inquérito 

dos alunos é intitulado de Inquérito sobre os TPC (ver Anexo 1, p. 109) e está dividido 

em duas partes. A primeira parte corresponde à opinião dos alunos sobre os TPC nas 
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disciplinas do 3.º ciclo do Ensino Básico, onde se questiona a importância dos mesmos, 

se os realizam com frequência, onde os costumam realizar, se têm ajuda no momento da 

realização das tarefas e se dão a conhecer as tarefas aos pais/EE. A segunda parte do 

inquérito é somente alusiva aos TPC na disciplina de História. Por este motivo, 

perguntámos se o aluno tinha por hábito realizar os TPC propostos nas aulas de História, 

se a resposta anterior fosse afirmativa, este teria que definir em que medida os considerava 

essenciais, se costumava ter ajuda na realização dos mesmos, se os pais/EE ajudavam nas 

tarefas propostas, em média quanto tempo demoravam a realizá-los, a que materiais 

recorria no momento da realização, se considerava que os TPC de História ajudavam no 

estudo para os testes de avaliação com justificação da resposta, que tipo de TPC preferia, 

como é que os TPC promoviam e desenvolviam hábitos de estudo e, para finalizar, o que 

entendia por TPC.  

 O segundo momento da aplicação do inquérito aos alunos sobre a Importância dos 

TPC ocorreu depois da realização dos quatro TPC acima descritos, já em período de 

confinamento e sabendo que não seria possível voltar a aplicar trabalhos para casa nesta 

turma46. Este segundo inquérito é intitulado de Inquérito final sobre os TPC (ver Anexo 

2, p. 109) e é referente apenas aos trabalhos para casa aplicados por nós nas aulas de 

História. Assim, procurou-se saber em que medida os alunos consideraram importantes 

os TPC, se foram essenciais para o desenvolvimento da aprendizagem dos conteúdos 

lecionados nas nossas regências, se foram diversificados, se têm noção da frequência da 

realização dos TPC, quisemos ainda saber se o aluno precisou de ajuda no momento da 

realização dos TPC, se os pais souberam da prescrição das tarefas escolares, se os TPC 

ajudaram no estudo para os testes de avaliação do 2.º Período, em média quanto tempo 

demoraram a realizar os TPC, a que materiais recorreram, se consideraram as correções 

dos TPC úteis na internalização dos conteúdos e, por fim, depois da realização dos quatro 

TPC, o que é que entendem por trabalhos para casa.  

 O inquérito proposto aos professores (ver Anexo 3, p. 110), em suporte digital 

(utilização da Google Forms), foi enviado via email. Aqui, explicámos detalhadamente 

                                                       

46 É importante salientar que em virtude da situação causada pela pandemia do Covid-19, não foi possível 
aplicar mais trabalhos para casa nesta turma, uma vez que deixámos de ter contacto e assumindo as 
regências noutra turma.  
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no que consistia o inquérito e o âmbito da sua realização. Uma vez que apenas pudemos 

lecionar aos níveis de ensino do 3.º ciclo e do secundário, optámos por enviar este 

inquérito só aos professores desses níveis, da disciplina de História, do Agrupamento. 

Assim, começámos por perguntar o nível de ensino que lecionava neste ano letivo, se 

considerava que os TPC em História são importantes, se considerava que os TPC 

ajudavam na construção dos processos autorregulatórios dos alunos, a regularidade com 

que prescrevia tarefas escolares, se procurava diversificar no tipo de tarefa e caso isso 

acontecesse, que tipo de exercícios aplicava, se corrigia os TPC na aula, de que forma 

proporcionava essa correção, se registava quem realizou o TPC, se valorizava essa 

realização na avaliação final do aluno e, para terminar, questionámos os professores de 

que forma enquadravam os TPC nas aprendizagens em sala de aula. 

 Os inquéritos apresentados aos Encarregados de Educação também foram 

aplicados depois dos alunos realizarem as quatro tarefas escolares. O título conferido a 

este inquérito, que tem os mesmos moldes dos inquéritos dos alunos, é Inquérito sobre os 

TPC – observações dos Encarregados de Educação (ver Anexo 4, p. 111). Aqui, mais 

uma vez, o inquérito foi dividido em duas partes. Em primo, questionámos os EE em que 

medida considerava os TPC no 3.º ciclo do Ensino Básico importantes, se consideravam 

o seu envolvimento fundamental na realização dos TPC, se costumavam ajudar o 

educando no momento da realização, se entendiam que o TPC ocupava o tempo que devia 

ser dedicado a atividades familiares e se aquando da sua realização proporcionavam um 

ambiente apropriado à realização das tarefas escolares. A segunda parte do inquérito é 

referente aos TPC que propusemos nas aulas de História. Assim, questionámos os EE se 

estes tiveram conhecimento dos TPC que foram prescritos, se ajudaram na sua realização, 

se notaram que em algum momento tiveram dificuldades em acompanhar as atividades 

propostas ao seu educando, se tinham a noção, em média, quanto tempo o seu educando 

demorou a realizar as tarefas e, para finalizar, o que entendiam por TPC.  

 Para tornar completa a nossa metodologia, considerámos oportuno saber a opinião 

do Psicólogo Escolar da Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida. Assim, 

preparámos uma entrevista de quatro questões referentes a este estudo (ver Anexo 5, p. 

111). Nela sugerimos questionar o Psicólogo relativamente à sua opinião sobre os TPC 

enquanto estratégia de ensino, tendo em conta as opiniões públicas de que estes “são 

essenciais para complementar a aprendizagem dos alunos”, ou de que estes “não têm 
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qualquer efeito no desenvolvimento educativo”. Também procurámos saber se, durante a 

sua ocupação nos Serviços de Psicologia e Orientação, uma unidade de apoio educativo 

na rede escolar, alguma vez teve que tratar de assuntos relacionados com os trabalhos 

para casa, como por exemplo queixas dos alunos. De igual modo, tencionávamos 

conhecer a sua opinião sobre onde deviam os TPC ser realizados e de que forma estes 

podem ser um fator de agravamento da discriminação entre os alunos. Todavia, o cerne 

desta entrevista prendia-se com a opinião do psicólogo escolar relativamente ao impacto 

do TPC no desenvolvimento psicológico dos alunos. Queríamos saber em que medida os 

TPC podem prejudicar o desenvolvimento psicológico, em particular por ocupar tempo e 

impedir a realização ou participação em outro tipo de atividades.  

 As nossas técnicas de investigação aplicadas no decorrer do 2.º Período foram 

bem aceites no nosso núcleo de estágio. Destacamos o contributo da “nossa” Turma que 

se mostrou inteiramente compreensiva com os nossos pedidos e que contribuiu para a 

aplicação metodológica deste estudo. A colaboração do Professor Cooperante, dos 

docentes do grupo 400, do Psicólogo Escolar e dos Encarregados de Educação foram 

fulcrais para o desenvolvimento deste trabalho, permitindo pontos de vista distintos e 

global sobre a temática em estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III – Análise e Discussão de Resultados 

 

“Nas manhãs de Verão verdes e doiradas, as crianças saíam muito cedo, com um cesto de 

vime enfiado no braço esquerdo e iam colher flores, morangos, amoras, cogumelos. 

Teciam grinaldas que poisavam nos cabelos ou que punham a flutuar no rio.” 

(Andresen, p. 6)  
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Preliminar sobre o “estudo de caso” 

A escolha da nossa proposta de investigação em torno dos TPC na disciplina de 

História foi marcada, essencialmente, pela manifesta preocupação do grupo docente em 

relação ao baixo nível de aproveitamento escolar na disciplina e pela exteriorização da 

dificuldade em realizar aprendizagens significativas por parte dos alunos. Com o apoio e 

total disponibilidade do Professor Cooperante foi possível aplicar os instrumentos que 

aqui analisamos: os trabalhos para casa, os testes de avaliação e os inquéritos para 

obtermos ilações sobre a implicação dos TPC no rendimento escolar na disciplina de 

História no 9.º ano de escolaridade.   

 Relativamente à produção da literatura educacional, percebemos que nas últimas 

duas décadas têm sido realizados estudos com o desiderato de perceber se há uma relação 

positiva ou negativa entre os TPC e o rendimento escolar, como pudemos aferir no 

primeiro capítulo do nosso trabalho. Convém recordar que estas investigações são 

desenvolvidas consoantes as variáveis de tempo, dos processos de autorregulação e 

autoeficácia, implicação parental, ou quantidade de trabalhos prescritos. Não 

pretendemos, neste plano, voltar a referir no que consistiram essas investigações. Apenas 

queremos informar que também trabalhámos segundo as variáveis e os fatores que 

influenciam os TPC.  

Assim, neste último capítulo dedicado à análise e discussão de resultados, 

pretendemos apresentar as notas dos testes de avaliação sumativa do 1.º Período deste ano 

letivo (2019/2020) da nossa amostra para, posteriormente, possibilitar uma comparação 

com as notas obtidas nos testes de avaliação do 2.º Período, já com a aplicação dos TPC. 

Em seguida, serão cruzadas e comparadas as respostas do primeiro inquérito aplicado aos 

alunos (ver Anexo 1, p. 109) com as tarefas escolares realizadas, com o inquérito final dos 

alunos (ver Anexo 2, p. 109) e com o inquérito respondido pelos Encarregados de 

Educação (ver Anexo 4, p. 111). A terminar, também expomos os resultados obtidos do 

inquérito aplicado aos professores do 3.º ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário 

do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida (AEMGA), para auscultar a 

sensibilidade dos profissionais do agrupamento sobre esta estratégia educativa.   

Tendo em conta que a amostra implicada neste estudo é uma turma do 9.º ano de 

escolaridade, passamos a apresentar os resultados da investigação com a prática da 
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aplicação dos TPC propostos, em função do trabalho pedagógico desenvolvido nas nossas 

regências.  
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1. Análise dos resultados das classificações nos testes do 1.º 

Período 

No 1.º Período do ano letivo 2019/2020 lecionámos algumas aulas à Turma objeto 

deste estudo, contudo, não lhe aplicámos qualquer tarefa escolar. Portanto, os resultados 

das duas fichas de avaliação sumativa que aqui patenteamos (ver Tabela 1) não 

apresentam qualquer relação com o TPC por nós propostos. Destacamos, também, que 

não tivemos intervenção na realização das fichas e/ou correção das mesmas, apenas os 

socorremos dos resultados para efetuar uma comparação com as classificações obtidas 

nos testes de avaliação referentes ao 2.º Período. Ainda, relembramos o leitor que, 

segundo o Plano Curricular da Turma (PCT) anteriormente descrito, a turma inserida no 

nosso estudo era composta inicialmente por 21 alunos. No 2.º Período foi reduzida para 

20 alunos. Deste modo, apenas considerámos, na Tabela 2, os alunos que participaram, 

na totalidade, na nossa investigação. 

Tabela 2 - Classificação dos testes de avaliação sumativa do 1.º Período 

Os testes de avaliação sumativa do 1.º Período 

Aluno 

Classificações das fichas de avaliação sumativa (em 
%) 

1.º teste 2.º teste 

Aluno 1 39 50 

Aluno 2 57 46 

Aluno 3 86 74 

Aluno 4 71 43 

Aluno 5 40 17 

Aluno 6 73 73 

Aluno 7 79 67 

Aluno 8 60 69 

Aluno 9 65 66 

Aluno 10 25 35 

Aluno 11 77 48 

Aluno 12 86 56 

Aluno 13 9 30 
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Aluno 14 79 88 

Aluno 15 50 37 

Aluno 16 34 51 

Aluno 17 78 64 

Aluno 18 68 75 

Aluno 19 74 70 

Aluno 20 51 63 

Média das 
classificações 

60% 56,1% 

 

 

No 1.º Período os alunos da Turma realizaram dois testes de avaliação sumativa. 

A primeira ficha de avaliação foi realizada no dia 31 de outubro de 2019, referente aos 

conteúdos sobre A Europa e o Mundo no Limiar do Século XX (Domínio) – Hegemonia 

e declínio da influência europeia47. A segunda ficha de avaliação, aplicada no dia 10 de 

dezembro de 2019, incidiu sob o mesmo Domínio, mas com os conteúdos referentes à 

Revolução soviética e a Portugal: da I República à ditadura militar48.  

 Segundo o Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes 

de Almeida, os instrumentos de avaliação, como os testes de avaliação sumativa, quando 

aplicados aos alunos do 3.º ciclo do Ensino Básico - como é o caso da nossa amostra, uma 

turma do 9.º ano de escolaridade-, devem ser quantificados numa escala de 0 a 100%49. 

São indicados cinco possíveis níveis de avaliação qualitativa que passamos a expor: o 

nível 1 é atribuído a uma escala entre o 0-19%, referente a uma menção qualitativa de 

Muito Reduzido; o nível 2 é atribuído a uma escala de 20-49%, referente a uma menção 

qualitativa de Reduzido; o nível 3 é atribuído a uma escala de 50-69%, referente a uma 

                                                       

47 Informação da Direção-Geral da Educação (DGE) retirada do documento Aprendizagens Essenciais 
(homologadas pelo Despacho n.º 6944-A/2018, de 19 de julho), da componente curricular de História do 
9.º ano de escolaridade. Disponível em: 
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/3_ciclo/historia_3c_9a_ff
.pdf. Consultado a 20 de junho de 2020. 
48 Idem. 
49 Informação do documento que define o regime de funcionamento do AEMGA, Regulamento Interno, 
atualizado a 12 de novembro de 2019. Disponível em: 
https://www.aemga.pt/pluginfile.php/31603/block_html/content/RI.AEMGA.V8.12.11.2019.pdf. 
Consultado a 20 de junho de 2020. 

Fonte: Apresentação das notas atribuídas numa escala de 0% – 100%. 
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menção qualitativa de Médio; o nível 4 é atribuído a uma escala de 70 a 89%, referente a 

uma menção qualitativa de Elevado; por último o nível máximo, o nível 5 é atribuído a 

uma escala de 90-100%, referente a uma menção qualitativa de Excelente50.  

 Desta forma, segundo a avaliação sumativa concernentes a estes testes, 

concluímos que no primeiro teste a média das classificações foi de 60% e no segundo 

teste a média foi de 56,1%.  

 

 

2. Análise dos resultados do 1.º inquérito aplicado à Turma 

Como referido no capítulo anterior, o primeiro inquérito atribuído à Turma (ver 

Anexo 1, p. 109) foi aplicado no início do 2.º Período antes de proceder à prescrição dos 

TPC na disciplina. A aplicação inicial deste inquérito teve como objetivo conhecer a 

opinião da Turma em relação aos trabalhos para casa nas disciplinas do 3.º ciclo do Ensino 

Básico, e também, em especial, na disciplina de História. Nesta fase, interessa-nos fazer 

uma descrição exaustiva e análise dos dados recolhidos.    

 O inquérito encontra-se dividido em duas partes. A primeira, no que refere aos 

TPC nas disciplinas do 3.º ciclo do Ensino Básico, pretendemos perceber se os alunos 

consideravam a realização dos TPC em todas as disciplinas importante. Foram 

apresentadas duas hipóteses de resposta: Sim ou Não. O resultado consistiu num total de 

20 respostas afirmativas. Isto é, todos os alunos que responderam ao inquérito indicaram 

que consideram os TPC em todas as disciplinas importantes.  

 A segunda questão prende-se com a variável “frequência” de realização dos TPC, 

tendo sido apresentadas quatro possíveis respostas: Sempre; Quase Sempre; Raramente; 

Nunca. Mais uma vez, o objetivo desta questão era saber a frequência com que os alunos 

realizam os TPC das disciplinas do 9.º ano de escolaridade. Verificou-se que 17 alunos 

(85% da turma) consideram que realizam quase sempre os TPC em todas as disciplinas, 

                                                       

50 Idem, p. 83. 
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enquanto 3 alunos (15% da turma) assinalaram que realizam sempre os TPC. Não 

obtivemos qualquer outra indicação de resposta.  

Quisemos também averiguar se o aluno realizava os TPC em casa, apresentando, 

uma vez mais, duas possíveis respostas (Sim ou Não). Os resultados que obtivemos 

indicam que 14 alunos (70% da turma) realizavam os TPC em casa e 6 alunos (30% da 

turma) assinalam que não realizavam os TPC em casa. Uma vez que viabilizamos uma 

resposta negativa, o aluno tinha que acrescentar o local onde desenvolvia os TPC e 

obtivemos dois tipos de resposta. Concluiu-se que cinco alunos (25%) realizavam os TPC 

no “centro de estudos” e um aluno (5%) afirmou realizar as tarefas escolares na “escola”.  

A quarta questão, ainda referente aos trabalhos para casa nas disciplinas do 9.º ano 

de escolaridade, questionava os alunos se eles tinham “ajuda na realização dos TPC”. Por 

seu turno, a última questão da primeira parte perguntava se os pais/EE tinham 

conhecimento dos mesmos. Para estas duas perguntas sugerimos os seguintes tópicos de 

resposta Sempre, Quase Sempre, Raramente, Nunca. Estas últimas questões tinham como 

objetivo efetuar uma confrontação com a questão “1.3 – Costumas realizar os TPC em 

casa?”. Desta forma, se o aluno na questão 1.3 respondeu Sim, tencionávamos averiguar 

se tem ajuda e se essa ajuda é proporcionada pelos pais/EE. Se, por outro lado, respondeu 

Não e indicou o local onde realizava os TPC, pretendemos igualmente saber se tiveram 

ajuda ou não. Para facilitar a análise e o leitor conseguir acompanhar o nosso raciocínio, 

apresentamos o seguinte gráfico:  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados recolhidos por nós (ver Anexo 1, p. 109). 
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Gráfico 1 -  Respostas às questões 1.4 e 1.5 do Inquérito 
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Os gráficos de barras têm como propósito proporcionar uma comparação visual 

entre as categorias que se pretende. Assim, começamos por fazer uma comparação entre 

as respostas da questão 1.3 (“Costumas realizar os TPC em casa?”), acima mencionada, 

com as respostas da questão 1.4 (“Costumas ter ajuda na realização dos TPC?”). Da 

análise, concluímos que cinco alunos responderam que não realizavam os TPC em casa, 

pois concretizavam-nos no “centro de estudo”. Assim sendo, dois desses cinco alunos 

mencionaram que, apesar de realizarem os TPC no “centro de estudos” raramente têm 

ajuda na sua execução, enquanto os outros dois alunos apontaram que têm quase sempre 

ajuda e apenas um deles refere que tem sempre ajuda. Perante esta comparação, 

indagamo-nos se de facto os dois alunos que responderam que raramente têm ajuda na 

realização dos TPC nos “centros de estudos” são respostas autênticas. Uma vez que os 

outros três colegas que frequentam essas mesmas instituições revelam ter quase sempre 

ou sempre ajuda no cumprimento dos TPC. Por seu turno, o aluno que indicou que 

realizava os TPC na “escola”, aponta que raramente tem ajuda na sua execução. 

Consideramos pertinente perceber se os pais/EE dos alunos que não realizam os TPC em 

casa têm conhecimento da sua prescrição. Segundo estes 6 alunos, dois deles referem que 

os pais/EE têm sempre conhecimento dos TPC que são prescritos nas disciplinas do 9.º 

ano, dois dos alunos revelam que os pais/EE têm quase sempre conhecimento e os outros 

dois alunos mencionam que os pais raramente têm conhecimento dos TPC, sendo que um 

destes alunos é o que realiza os TPC na “escola”. Estas respostas pressupõem que há 

encarregados de educação que, apesar de confiarem o desenvolvimento das 

aprendizagens escolares dos seus educandos nos “centros de estudos”, continuam em casa 

o processo de acompanhamento escolar e, como tal, têm conhecimento dos trabalhos de 

casa que são prescritos na escola.  

Importa-nos saber se aqueles alunos que realizam os TPC em casa têm ajuda e se, 

por ventura, os pais/EE têm conhecimento desses trabalhos (ver Gráfico 1). Perante este 

cruzamento de informação, propomos uma análise dos dados obtidos por partes. Assim, 

preferimos fazer uma comparação entre os alunos que responderam que realizaram os 

TPC em casa com a resposta dada à questão “1.4 – Costumas ter ajuda na realização dos 

TPC?”. Dos 14 alunos que responderam que realizavam os TPC em casa, 6 alunos 

indicaram que nunca têm ajuda e 8 alunos responderam que raramente têm ajuda. No que 

respeita à questão “1.5 – Os teus pais têm conhecimento dos teus TPC?”, 5 alunos revelam 



77 

que os pais/EE têm sempre conhecimento dos TPC, 6 alunos referem que os pais/EE têm 

quase sempre conhecimento e apenas 3 alunos indicam que os pais/EE raramente têm 

conhecimento. Facilmente concluímos que independentemente do local onde os alunos 

realizam os TPC, os pais têm mais ou menos conhecimento sobre estes, pois não 

detetamos uma resposta totalmente negativa (nunca) na questão 1.5 (ver Anexo 1, p. 109).  

A segunda parte do inquérito inicial aplicado aos alunos (ver Anexo 1, p. 109) é 

alusiva aos TPC na disciplina de História. Contudo, relembramos que este inquérito foi 

preenchido pela Turma antes das regências onde prescrevemos os TPC. Como tal, 

questionámos os alunos se costumavam realizar os TPC na disciplina, ao qual todos 

responderam que Sim. Caso o aluno respondesse sim à questão anterior, este devia indicar 

em que medida as tarefas escolares na disciplina de História são importantes. As respostas 

dos alunos dividiram-se entre o são importantes (7 respostas) e o são muito importantes 

(13 respostas), não havendo qualquer registo nas opções de não são importantes ou são 

pouco importantes.  

Na questão seguinte, questionámos os alunos se costumavam ter ajuda na 

realização dos TPC de História; se os pais/EE tinham conhecimentos desses TPC; e se 

costumavam ajudar. Indicámos quatro possíveis respostas para estas questões, sendo 

Sempre, Quase Sempre, Raramente, Nunca. Para procedermos a uma comparação e 

análise das respostas, apresentamos o gráfico seguinte: 
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Fonte: dados recolhidos por nós (ver anexo 1, p. 109). 

Gráfico 2 –  Respostas às questões 2.3, 2.4 e 2.5 do Inquérito 
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Da análise do gráfico, é-nos revelado que 5% dos alunos, isto é, 1 aluno, tem 

sempre ajuda na realização dos TPC da disciplina. O mesmo aluno refere que apesar de 

os pais/EE terem quase sempre conhecimento sobre os TPC, nunca ajudaram na sua 

realização. Estamos perante um caso excecional neste estudo. Acreditamos que se trata 

de um dos alunos que frequenta o “centro de estudos”, como atrás mencionámos.  

 Para avaliarmos a variável tempo, pedimos aos alunos para indicarem, em média, 

quando tempo demoravam a realizar um TPC de História e, para tal, distinguimos três 

opções: ≈ 5 minutos; > de 5 minutos; e > de 10 minutos. Obtivemos os resultados 

seguintes: 

 

 

A escolha do gráfico circular para a apresentação dos resultados permite-nos 

evidenciar de uma forma mais clara os resultados obtidos. Percebemos facilmente que 

apenas um aluno (5% da turma) demora cerca de 5 minutos a realizar um TPC de História, 

7 alunos (35% da turma) referem que demoram mais de 5 minutos a realizar um TPC e 

12 alunos (60% da turma) mencionam que demoram mais de 10 minutos na realização do 

TPC. Mais à frente, pretendemos comparar estes dados com os valores recolhidos após a 

realização dos TPC por nós propostos.  

 Relativamente aos materiais que a Turma poderia recorrer para a realização dos 

TPC de História (ver questão 2.7 do Anexo 1, p.109), apresentámos três possibilidades, 

1

7

12

2.6 - Em média, quanto tempo demoras a realizar um 
TPC da disciplina de História?

≈ 5 minutos

> de 5 minutos

> de 10 minutos

Fonte: dados recolhidos por nós (ver Anexo 1, p. 109). 

Gráfico 3 - Resposta à questão 2.6 do Inquérito
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sendo o manual da disciplina, a internet, ou livros a que o aluno tinha acesso. Todos os 

alunos da indicaram o manual da disciplina como a “peça” de informação para o 

cumprimento das tarefas escolares.  

 Quisemos saber se os alunos consideravam os TPC na disciplina de História 

importantes no desenvolvimento do estudo para os testes de avaliação (ver questão 2.8 

do Anexo 1, p. 109). A par da questão, pedimos que a justificassem. Todos os alunos 

responderam afirmativamente a esta pergunta com a fundamentação de que ao realizarem 

os TPC estão a “treinar” a matéria que seria objeto do teste de avaliação; também porque 

os TPC ajudam a “rever” os conteúdos; porque simplesmente ajudam a “consolidar 

conteúdos”; porque os exercícios do TPC poderiam “ser os mesmo que os dos teste de 

avaliação”; e porque os TPC “ajudam a guiar” o estudo para os testes de avaliação51 (ver 

Anexo 10, p. 113-114). 

 Também procurámos conhecer o tipo de TPC que os alunos gostavam de realizar 

(ver a questão 2.9 do Anexo 1, p. 109) e obtivemos várias respostas, como análise de 

documentos, palavras-cruzadas, trabalhos de pesquisa, sopa de letras, análise de imagens 

e exercícios do manual. Porém, constatámos que havia alunos que não tinham preferência 

no tipo de TPC e, como tal, responderam “tanto faz”, ou “o que me mandarem”, ou 

“todos”. A resposta mais comum é a pesquisa na internet, há, aliás, alunos que indicam 

pesquisas específicas que gostavam de realizar (“pesquisas sobre personalidades, como 

Rasputin” e “pesquisa sobre tempos egípcios, a linguagem egípcia e a cultura egípcia 

(Deuses, Templos, etc)”. Seguidamente, perguntamos de que forma esse tipo de TPC 

poderia ajudar a desenvolver hábitos de trabalho (ver questão 2.10 do Anexo 1, p. 109). 

Recebemos as seguintes respostas: “ajuda a rever e consolidar conteúdos”, “é uma forma 

de aprender divertida”, “ajuda a definir o tempo de estudo e trabalho”, “ajuda a definir o 

tempo que se deve dedicar a uma tarefa apenas”, “ajuda a ter prática de pesquisa quando 

for necessário realizar um trabalho”, “ajuda a ganhar responsabilidade e a desenvolver 

costumes”, “ajuda a fortalecer a curiosidade e a ter autonomia”, “ajuda a estudar e a criar 

capacidades de interpretação de textos”, “ajuda a construir o hábito de realizar as tarefas 

escolares em casa” e “ajuda a descobrir curiosidades”. A razão pela qual pedimos aos 

                                                       

51 Podemos encontrar apensas as respostas de todos os alunos sem qualquer alteração. 
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alunos para indicarem a tipologia de TPC que gostariam de realizar foi para auscultar o 

tipo de TPC que devíamos aplicar, sendo que, inicialmente, o nosso objetivo era 

prescrever o inverso daquilo que pediam. Porque, tendencialmente, os alunos pedem para 

realizar o tipo de trabalhos em que sentem mais facilidade. Ao contrariar as suas 

preferências estaríamos a “trabalhar” as suas dificuldades. Todavia, a tipologia de TPC 

assinalada pelos alunos é bastante variada e não conseguimos encontrar uma variável 

dominante. Como tal, aplicámos os tipos de TPC que nos pareceram adequados aos 

conteúdos abordados em sala de aula.  

 A finalizar o inquérito sugerimos uma reflexão. Solicitámos aos alunos que 

expressassem o que entendiam por TPC (Trabalho Para Casa). Alguns responderam que 

“os TPC são o momento de consolidação” da matéria lecionada, para outros é o “estudo 

em casa”, são uma forma para os alunos “apontarem as dúvidas”, acreditam que “é uma 

tarefa atribuída aos alunos para terem alguma coisa para fazer em casa”, é uma forma de 

“resumir a matéria lecionada”, é uma forma de “aprimorar os conhecimentos” adquiridos 

na escola, é uma forma prática de “ganhar conhecimentos”, “é uma forma de aprender 

melhor”, é uma forma de melhorar os “métodos de estudo”, “é uma forma de estudar em 

casa” e é uma forma de “rever a nova matéria”. É interessante que uma grande parte dos 

alunos indica que é, de facto, um trabalho para ser realizado em casa e, como percebemos 

pelas respostas, tem várias vantagens a nível da aprendizagem. Ainda salientamos que há 

alunos que revelam que fazem os TPC nos “centros de estudo”, mas ao mesmo tempo 

consideram que os TPC são um trabalho a ser executado em casa. 

 

 

3. Aplicação dos TPC e os seus resultados nos testes 

No título Processos e Questões Práticas (capítulo II) descrevemos os TPC que 

aplicámos nas nossas regências, com um sumário dos mesmos e de que forma procedemos 

ao feedback. Todavia, interessa-nos neste contexto saber quantos alunos realizaram os 

TPC, como se procedeu à sua correção e saber quem os realizou para comparar com as 

classificações atribuídas às respostas dos testes de avaliação aplicados por nós. Desta 

forma, fizemos uma análise por TPC e no final apresentamos a nota dos testes de 

avaliação. 
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3.1 – Primeiro TPC: excerto AS VINHAS DA IRA 

 No que confere ao primeiro TPC, a pesquisa biográfica de John Steinbeck, 

registámos que 10 alunos (50% da turma) realizaram o trabalho para casa proposto. Na 

aula em que corrigimos o TPC, pedimos a 3 alunos para lerem a sua 

resposta/apontamentos que retiraram sobre o autor, sobre outras obras do autor e 

curiosidades. À medida que estes alunos iam lendo as suas respostas, foi pedido aos 

restantes que registassem o conteúdo ou que completassem a sua resposta. Também, 

sugerimos aos alunos que realizaram o TPC e que não leram a resposta para acrescentar 

a informação que os colegas não tinham referido. O motivo pela qual pedimos a três 

alunos para lerem as respostas foi para promover uma discussão de ideias e para referirem 

como é que tinham procedido à pesquisa. Com estas noções e apontamentos, 

consideramos que facilitámos a compreensão do excerto de “As Vinhas da Ira” que, 

depois da correção do TPC, foi analisado por partes.  

 No primeiro teste de avaliação sumativo, incorporámos o mesmo excerto de “As 

Vinhas da Ira” de John Steinbeck que aqui expomos, juntamente com as questões a ele  

Associadas (ver Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Voltamos a salientar que o excerto analisado em sala de aula é o mesmo que foi 

aplicado no teste. Assim, no momento da realização da ficha de avaliação, avisámos os 

Figura 5 - Questão 1 do primeiro teste de avaliação da Turma 

Fonte: do teste de avaliação aplicado. 
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alunos de que este excerto tinha sido analisado em aula e, na primeira questão era pedido 

no que consistiu a Crise de 1929 e as consequências. Também, relembrámos os alunos 

que eles já conheciam o autor (John Steinbeck) através das pesquisas de TPC e que 

podiam e deviam acrescentar informação que tinham sobre as notas biográficas deste. 

Esta questão foi cotada para 13 pontos, dos quais 9 pontos foram atribuídos aos 

Conteúdos, 2 pontos foram atribuídos à utilização do Documento (Doc.1) e os outros 2 

pontos foram atribuídos no parâmetro da Comunicação/Estrutura (ver Anexo 6, p. 112). 

É neste último critério que englobávamos a utilização do TPC. Uma vez que não 

solicitámos nada em específico sobre John Steinbeck no teste, reconhecemos que também 

não devíamos exigir ao aluno um grande desenvolvimento deste conteúdo.  

 Apenas 4 alunos, numa turma de 20, acrescentaram na sua resposta informação 

sobre o autor do excerto e esses mesmos alunos, de um total de 10, tinham realizado o 

TPC por nós proposto.  

 

3.2 – Segundo TPC: análise de um documento do manual 

 O segundo TPC, referente à análise de um documento do manual, dividida em três 

questões foi realizado por 19 alunos da amostra, isto é, 95% da Turma. O documento do 

TPC foi lido na sala de aula e as questões, às quais os alunos deviam responder numa 

folha à parte e entregarem na aula seguinte, foram escritas no quadro. Como planeado, na 

aula seguinte, os alunos entregaram os TPC solicitados, foi anotado quem tinha realizado 

a tarefa e procedeu-se à respetiva correção. A correção foi efetuada no caderno diário, 

onde, tal como o primeiro TPC, pedimos a 3 alunos para lerem as respostas e ou 

acrescentarem informação relevante (correção oral). Neste sentido, quem não realizou o 

trabalho para casa pôde, no momento, recolher as anotações necessárias. Porém, 

decidimos proceder a um feedback escrito. Como os alunos entregaram os TPC realizados 

numa folha em separado, nós incorporámos aí correções gramaticais, comentários e 

anotações motivacionais. Detetámos que o erro mais comum consistiu na construção de 

frases incompletas. Contudo, de um modo geral, todos os alunos responderam 

corretamente ao que foi prescrito. Mais, salientamos que há alunos que prezam pela 

apresentação cuidada da tarefa, desde diferenciação de cores entre as questões e as 
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respostas, a intitulação do TPC e a colocação do documento do manual na folha que 

entregaram.  

 Este trabalho para casa foi integrado no 1.º teste de avaliação sumativa, como aqui 

mostramos (ver Figura 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  O excerto utilizado para o TPC (e que se encontra no manual), foi também o 

mesmo do teste de avaliação sumativa. Apenas empregámos uma questão em vez das três 

sugeridas (ver Tabela 1). Segundo os tópicos de resposta e critérios de classificação 

específicos, a questão do teste que aqui tratamos foi cotada para 10 pontos, sendo que 6 

pontos foram atribuídos ao parâmetro de Conteúdo, 2 pontos à utilização do Documento 

(Doc. 2) na resposta e 2 pontos atribuídos ao parâmetro de Comunicação/Estrutura (ver 

Anexo 7, p. 112). De um modo geral, os alunos responderam bem à questão, todavia, 

sublinhamos que 4 alunos que fizeram os TPC tiveram uma resposta incompleta, sendo 

que um deles não soube responder. Ainda, destacamos que o único aluno que não realizou 

o TPC obteve uma boa pontuação nesta questão. 

 

3.3 – Terceiro TPC: Pesquisa sobre “A planificação industrial aplicada por Estaline” 

 O terceiro trabalho para casa consistiu numa pesquisa sobre a planificação 

económica dirigida por Estaline. Como anteriormente já mencionámos, aproveitámos esta 

tarefa escolar para experimentar uma aula invertida e, sendo a nossa primeira experiência 

de uma Flipped Classroom, preferimos explicar ao leitor no que consistiu esta lecionação.  

Figura 6 - Questão 2 do primeiro teste de avaliação da Turma 

Fonte: do teste de avaliação aplicado. 
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Como não conseguimos terminar a aula alusiva ao regime totalitário Estalinista, 

optámos por permitir aos alunos uma pesquisa orientada no sentido de, na aula 

subsequente, serem estes a apresentar os conteúdos referentes ao tema em falta. 

Incentivámos a uma pesquisa segundo palavras-chave relacionadas com o assunto. Na 

aula seguinte, apenas 7 alunos (35% da turma) apresentaram o TPC realizado. Desta vez, 

incentivámos um aluno a assumir um papel de destaque na sala de aula e a ser ele a 

sistematizar a informação que recolheu com as palavras-chave. Assim, com a ajuda dos 

colegas, construíram um esquema onde caracterizaram a política económica estalinista. 

Dos trabalhos para casa recolhidos deparamo-nos com 5 trabalhos por escrito e 2 

trabalhos em esquema.  

De modo a integrar este TPC no teste de avaliação sumativa do 2.º Período, 

preferimos incorporar o conteúdo num exercício de escolha múltipla (ver Figura 7).  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

O exercício consistia em três escolhas múltiplas, onde a classificação total era de 

18 pontos, sendo que cada opção correta tinha uma distribuição de 6 pontos (ver Anexo 

8, p. 113). Apenas 5 alunos (25% da turma) acertaram na sua totalidade as escolhas 

múltiplas, 10 alunos (50% da turma) conseguiram acertar em duas opções corretas das 

três escolhas múltiplas e os outros 5 alunos (25% da turma) acertou pelo menos numa 

escolha múltipla. Porém, quando confrontamos os resultados com os alunos que 

Figura 7 - Questão 3.4 do primeiro teste de avaliação da Turma 

Fonte: do teste de avaliação aplicado. 
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realizaram os TPC, estes não revelam que os TPC tenham ajudado de forma significativa 

na realização do exercício, uma vez que apenas 2 alunos que realizaram o TPC 

conseguiram acertar totalmente o exercício do teste.  

3.4 – Quarto TPC: comentário à situação-problema 

 Para fecharmos a lista dos TPC propostos nas nossas regências, apresentamos, 

agora, um trabalho para casa diferente. A Turma com quem trabalhámos tinha por hábito 

responder ou proceder a um comentário oral na sala de aula à situação-problema que era 

apresentada no início da lição. Desta vez, quisemos que os alunos a trabalhassem num 

comentário escrito e a entregassem numa folha separada na aula seguinte. Assim, foram 

recolhidos 7 TPC que corrigimos com comentários, tal como o segundo TPC. Todavia, 

deixámos de lecionar aulas à Turma52 e, por essa razão, não efetuámos a correção na sala 

de aula, apenas entregámos a correção/feedback escrito aos alunos. 

Contudo, este TPC foi aplicado no 2.º teste do 2.º Período. Na ficha de avaliação 

os alunos tinham que construir um comentário à frase (situação-problema), como 

podemos observar na Figura 8. 

 

 

 

 

 

Segundo os tópicos de resposta e os critérios de classificação específicos, esta 

questão estava classificada para 11 pontos, sendo que 9 pontos eram respeitantes ao 

parâmetro de Conteúdo e 2 pontos estavam atribuídos ao parâmetro de 

Comunicação/Estrutura (ver Anexo 9, p. 113). Dos alunos que realizaram o TPC, apenas 

1 aluno não respondeu corretamente ao que lhe foi pedido. Os outros 6 alunos 

responderam favoravelmente à questão do teste de avaliação.  

                                                       

52 Tal situação ocorreu em virtude da crise pandémica causada pelo Covid-19. As aulas presenciais foram 
suspensas no dia 13 de março de 2020. 

Figura 8 - Questão 2.6 do segundo teste de avaliação da Turma 

Fonte: de um teste de avaliação aplicado. 
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3.5 – Análise dos resultados obtidos nos testes de avaliação sumativa 

 Uma vez que apresentámos o número de alunos que realizou os TPC e de que 

forma estes foram incorporados nos testes de avaliação sumativa, bem como os 

procedimentos para a sua correção, queremos, também, indicar a quantidade de vezes que 

cada aluno realizou os TPC e as suas notas nas duas fichas de avaliação do 2.º Período.  

Tabela 3 - Os TPC realizados e a classificação dos testes do 2.º Período 

 

 

 

 

Os TPC realizados e os testes de avaliação sumativa do 2.º Período 

Aluno 
N.º de realização 

dos TPC 

Classificações das fichas de avaliação 
sumativa (em %) 

1.º teste 2.º teste 

1 1 74 60 

2 3 60 67 

3 4 81 86 

4 0 78 88 

5 1 43 61 

6 4 70 90 

7 2 66 89 

8 2 81,5 80 

9 4 91 89 

10 2 32 49 

11 2 71 84,5 

12 3 74 87 

13 1 17 42 

14 4 70 74 

15 1 59,5 73 

16 1 80,5 51 

17 1 66,5 70 

18 4 73 82 

19 2 75 81 

20 1 59 89 

Média ≈ 2 66,15 74,65 

Fonte: dados recolhidos por nós.  

Fonte: dados recolhidos por nós.  
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Em média, cada aluno realizou cerca de 2 TPC. Verificámos (ver Tabela 3) que 5 

alunos (25% da turma) realizaram o total dos 4 trabalhos para casa prescritos, 2 alunos 

(10% da turma) entregaram 3 trabalhos para casa propostos, 5 alunos (25% da turma) 

entregaram 2 TPC dos 4 trabalhos para casa que foram indicados, 7 alunos (35% da 

turma) entregaram apenas 1 trabalho para casa e registámos 1 aluno (5% da turma) que 

não entregou qualquer TPC por nós estabelecido.  

Deste modo, quisemos perceber se a sua realização dos TPC tinha algum impacto 

nas classificações finais dos testes de avaliação sumativa. Como pudemos aferir na Tabela 

3, os alunos que realizaram os 4 trabalhos para casa revelam ter um bom aproveitamento 

escolar, como classificações acima de 69%, ou seja, com uma apreciação entre o 

“Elevado” (69-80%) e o “Excelente” (90-100%). Todavia, também encontramos um 

aluno que mesmo não realizando qualquer TPC propostos atingiu elevadas classificações 

nos testes de avaliação. Sendo um caso de exceção, julgamos que o facto de este aluno 

ter registado no caderno diário a correção dos TPC veio a revelar-se no seu 

aproveitamento de forma positiva. Há alunos que realizaram apenas um TPC e 

apresentam classificações nas fichas de avaliação sumativa inferiores ao esperado. Não 

conseguimos encontrar aqui uma relação fortemente positiva entre a realização do TPC e 

o bom rendimento escolar. Contudo, não podemos também inferir que a realização dos 

TPC não terá ajudado os alunos na preparação para os testes.  

É nestas hipóteses que nos relembramos das correções do TPC. Terá a 

correção/feedback de um trabalho para casa mais impacto que a própria realização do 

TPC? Torna-se, assim, evidente a necessidade de aplicar um segundo questionário aos 

alunos.  

 

 

4. Análise dos resultados do 2.º inquérito aplicado à Turma 

Depois de prescrevermos os TPC, de os corrigir e inseri-los nos testes de avaliação, 

procedemos à aplicação do segundo inquérito à Turma. Apresentado no final do 2.º 

Período, já no momento em que vivemos a quarentena, teve como objetivo perceber de 

que forma os alunos experienciaram os TPC por nós propostos, como uma autoavaliação 
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ao seu desempenho e uma avaliação ao nosso trabalho. É neste plano que pretendemos 

trabalhar os dados recolhidos.  

 O inquérito, dedicado apenas aos TPC que foram aplicados no 2.º Período na 

disciplina de História, consistia em onze questões. Primeiramente questionámos os alunos 

se consideravam os TPC na disciplina muito importantes, importantes, pouco 

importantes, Não são importantes, ou se São indispensáveis (ver Anexo 2, p. 109). A 

opinião da Turma divide-se entre as opções de São muito importantes (60% da turma) e 

São importantes (40% da turma). Consideramos pertinente comparar as respostas 

recolhidas deste inquérito com o 1.º inquérito. No primeiro inquérito aplicado aos alunos, 

65% da turma (13 alunos) consideraram que os trabalhos para casa na disciplina são muito 

importantes e os restantes 7 alunos consideraram que estes são importantes (ver questão 

2.2 do Anexo 1, p. 109). Ou seja, antes de realizarem os TPC, havia um aluno, pelo menos, 

que reconhecia os TPC como sendo muito importantes e, depois dos TPC realizados nas 

aulas de regência, passou a dar menos importância, facto que para nós não é significativo.  

 As duas questões seguintes tiveram como objetivo promover uma avaliação ao 

nosso trabalho. Não nos podemos esquecer que no primeiro inquérito questionámos os 

alunos se achavam que os TPC na disciplina de História podiam ajudar a desenvolver 

hábitos de trabalho e, consequentemente, no estudo para os testes de avaliação. No 

segundo inquérito, perguntámos se os TPC que apresentámos “foram essenciais para o 

desenvolvimento da [tua] aprendizagem”. Quase toda a turma considerou que os TPC que 

propusemos foram úteis para desenvolver os conteúdos aprendidos nas aulas, apenas um 

aluno revelou que não considera que os TPC tenham tido impacto no desenvolvimento da 

sua aprendizagem. Ainda, no 1.º inquérito sugerimos aos alunos indicarem o tipo de 

tarefas escolares que gostavam de realizar (ver questão 2.9 do Anexo 1, p. 109). Uma vez 

que prescrevemos como TPC uma pesquisa biográfica (TPC 1), a análise de um 

documento do manual (TPC 2), uma pesquisa por palavras-chave (TPC 3) e um 

comentário a uma situação problema (TPC 4), no 2.º inquérito quisemos saber se a Turma 

considerou os TPC diversificados. Uma vez mais, apenas um aluno indicou que não 

considerava as atividades diversificadas, enquanto que os restantes mencionaram que as 

tarefas foram variadas.   
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 Propôs-se, também, que os alunos refletissem sobre o número de vezes que 

realizaram os TPC sugeridos nas aulas de História. Para tal, existiam quatro opções de 

resposta: Sempre, Quase Sempre, Raramente, Nunca (ver questão 1.4 do Anexo 2, p. 109). 

Verificou-se que 6 alunos (30% da turma) consideraram que realizaram sempre os 

trabalhos propostos, 11 alunos (55% da turma) acharam que realizaram quase sempre, 3 

alunos (15% da turma) assumiram que raramente fizeram os TPC e nenhum aluno 

mencionou que nunca realizou os trabalhos por nós sugeridos. Como abordado no título 

anterior (ver Tabela 3), há alunos que realizaram todos os trabalhos para casa que nós 

propusemos. Todavia, só cinco alunos é que realizaram todos os TPC, não havendo, 

portanto, uma correspondência com os dados recolhidos pelos inquéritos. Esta situação 

também é visível noutro nível de frequência. Como pudemos constatar a partir da Tabela 

3, há um aluno que não realizou qualquer TPC sugerido nas aulas de História. Todavia 

não se deteta nos inquéritos qualquer escolha nesse sentido. Este facto parece indiciar que 

há alunos que não controlam ou não têm noção das tarefas escolares que executam. 

 É essencial para esta investigação conhecer as atitudes dos pais/EE no processo 

de realização dos trabalhos para casa. O leitor já sabe de antemão que também aplicámos 

um inquérito aos encarregados de educação da Turma. Todavia, consideramos pertinente 

e fundamental conhecer como os educandos veem a tomada de conhecimento dos EE em 

relação aos TPC. Portanto, questionámos os alunos se os pais/EE tiveram conhecimento 

dos TPC que aplicámos nas aulas de História com as possíveis opções de resposta Sempre, 

Quase Sempre, Raramente, Nunca (ver questão 1.5 do Anexo 2, p. 109). Deste modo, 

apresentamos os dados obtidos num gráfico circular:  

 

 

 

 

 

 

   

5
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4

1

1.5 - Os teus pais/EE tiveram conhecimento dos 
TPC?

Sempre

Quase Sempre

Raramente

Nunca

Fonte: dados recolhidos por nós (ver Anexo 2, p. 109). 

 Gráfico 4 - Respostas à questão 1.5 do Inquérito 
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Facilmente percebemos que metade da Turma refere que os pais/EE quase sempre 

tiveram conhecimento dos TPC que foram prescritos nas aulas, 25% da turma (5 alunos) 

refere que os pais/EE souberam sempre da prescrição destes TPC, 20% da turma (4 

alunos) menciona que foi raro os pais/EE terem conhecimento dos TPC e, apenas 1 aluno 

(5% da turma) assume que os pais/EE não tiveram qualquer conhecimento dos TPC. É 

perante esta informação que surge outra dúvida. Será que os pais não têm conhecimento 

dos TPC porque os filhos não mostram as tarefas escolares ou porque os pais/EE não 

questionaram sobre estas? Tencionamos responder a esta questão quando analisarmos as 

respostas dos inquéritos aplicados aos EE da Turma.  

 Também quisemos averiguar se os alunos tiveram “ajuda na realização dos TPC” 

(ver questão 1.6 do Anexo 2, p. 109). Como tal, demos duas opções de resposta – Sim ou 

Não-, contudo, se o aluno respondesse que teve ajuda, este devia indicar quem é que 

ajudou. 14 alunos (70% da turma) mencionou que não precisou de qualquer ajuda para a 

execução das tarefas escolares de História prescritas. Os restantes, 30% da turma, 

afirmaram que tiveram ajuda, sendo que a resposta mais comum foi o “explicador/a do 

centro de estudos” e há um aluno que refere que pediu ajuda à “mãe” para a realização 

dos TPC. Estas afirmações corroboram aquilo que já tinha confirmado no inquérito 

inicial. Pois, aí questionou-se onde é que os alunos costumavam realizar os TPC e 5 

alunos referiram que realizavam os TPC no “centro de estudos”. Portanto, concluímos 

que, independentemente do grau de dificuldade do trabalho que é prescrito, os alunos que 

frequentam os centros de estudos, ou a propagandeada explicação, têm sempre ajuda na 

realização dos TPC.  

 De seguida, questionámos a Turma se a realização dos TPC tinha sido útil ou 

auxiliado no estudo para os testes de avaliação (ver questão 1.7 do Anexo 2, p. 109). Os 

20 alunos que compõem a amostra responderam afirmativamente a esta pergunta.  

 Relativamente à variável tempo, voltámos a sugerir que os alunos referissem 

quanto tempo demoraram a realizar, em média, os TPC propostos (ver questão 1.8 do 

Anexo 2, p. 109). Assim, como no primeiro inquérito, apresentámos três opções de 

resposta, sendo ≈ 5 minutos, > de 5 minutos e > de 10 minutos e coligimos a seguinte 

informação: 
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Conseguimos perceber que nenhum aluno referiu que demorou cerca de 5 minutos 

a realizar os TPC. A grande mancha de respostas encontra-se entre a opção > de 5 minutos 

e > de 10 minutos. Assim sendo, 12 alunos (60% da turma) referiram que demoraram 

mais do que 10 minutos para realizar uma tarefa da nossa disciplina, enquanto que 8 

alunos (40% da turma) indicaram que demoraram mais do que 5 minutos. Como os TPC 

são variados e com graus de dificuldade distintos não podemos “medir” um tempo comum 

e exato de realização para todos. Além disso, o tempo que um aluno demora a realizar um 

TPC não é igual para todos, por isso é considerada uma variável inconstante e, por ser 

complexa, é uma das mais difíceis de estudar.  

No 1.º inquérito, a questão 2.6 referente ao tempo que o aluno demorava a realizar 

os TPC, foi repetida neste 2.º inquérito. O objetivo era percecionar se depois de realizado 

o TPC a resposta continuava a ser a mesma. Verificou-se que o aluno que referia que 

demorava cerca de 5 minutos para realizar um TPC, mudou, no 2.º inquérito, para uma 

das outras opções sugeridas (> 5 minutos ou > 10 minutos). 

Com o mesmo objetivo, repetimos a questão sobre o material que utilizaram para 

a realização dos TPC (ver questão 1.9 do Anexo 2, p. 109). Enquanto que no 2.º inquérito 

13 alunos (65% da turma) mencionaram que usaram mais o manual da disciplina e os 

restantes (35% da turma) recorreram à Internet, no 1.º inquérito (ver questão 2.7 do Anexo 

1, p. 109) todos os alunos assinalaram a opção manual da disciplina. Provavelmente, o 

0

8
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1.8 - Em média, quanto tempo demoraste a realizar os 
TPC sugeridos nas aulas de História?

≈ 5 min

> 5 min

> 10 min

Fonte: dados recolhidos por nós (ver Anexo 2, p. 109). 

Gráfico 5 - Respostas à questão 1.8 do Inquérito 



92 

facto de se pedir trabalhos de pesquisa levou a que os alunos recorressem à utilização da 

internet. 

No título precedente colocámos uma questão: terá a correção/feedback de um 

trabalho para casa mais impacto que a própria realização do TPC? Para conseguirmos 

responder à nossa dúvida, pedimos aos alunos da Turma que indicassem se, de facto, as 

correções e feedback escrito foram úteis para “complementar e sedimentar a 

aprendizagem dos conteúdos” (ver questão 1.10 do Anexo 2, p. 109). A resposta dos 

alunos recaiu na opção Sim (100%). Os alunos indicaram-nos que consideram a correção 

e o feedback importantes. Todavia, seria necessário aprofundar esta temática, 

compreender melhor a tipologia das correções e de feedback, como os aplicar e perceber 

de que forma estes revelam proficuidade no rendimento escolar. Estamos a referir-nos a 

um tema bastante específico, mas muito rico em informação e proveitoso na ação 

educativa. 

Para terminar o segundo inquérito aplicado aos alunos, voltámos a perguntar o que 

entendiam por TPC, não havendo variação de respostas relativamente ao 1.º inquérito. 

Indicaram, essencialmente, que os trabalhos para casa são uma forma de consolidar os 

conteúdos, uma “forma de continuar a aprendizagem das aulas”, um esforço, são um 

resumo da aula, são uma ajuda para reter a informação, “ajuda-nos a elaborar as nossas 

ideias, no desenvolvimento de conhecimentos e no trabalho autónomo” e são “uma rotina 

que criam responsabilidade no aluno”. Foram estas as respostas dos alunos. Todavia, 

gostávamos de destacar a seguinte:  

“Os trabalhos para casa são um método que só nos melhora nas disciplinas, eu sei que a maior 

parte de nós (alunos) não gostamos muito de faze-los, mas também depende da disciplina, mas a disciplina 

de história eu sempre que fazia os trabalhos eu fazia com vontade, pois eram uma maneira de nos fazer 

melhorar em termos de aprendizagem e porque eram diversificados, embora noutras disciplinas não seja 

assim. Resumindo os TPC de história são trabalhos que eu gosto de fazer e acho que nos melhora muito em 

termos de aprendizagem”. (De um aluno da nossa Turma) 

Tratar-se-á de um aluno que interiorizou a importância da realização dos TPC 

como ferramenta para o sucesso escolar. Este referiu vários aspetos que os seus colegas 

também mencionaram, porém, acrescenta um outro ponto, a “vontade”. Esta variável é 

estudada essencialmente nas investigações com uma abordagem cognitivista e 

construtivista da aprendizagem. Aliás, como referimos na nossa abordagem teórica, 
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tratando-se de uma variável típica de um modelo volitivo, é tida em consideração no 

momento da realização das tarefas escolares, uma vez que as regula.  

Quando pedimos aos alunos para responderem a este inquérito, também 

entregámos um inquérito aos Encarregados de Educação, para aferir a sua opinião sobre 

os TPC. 

 

 

5. Análise dos resultados do inquérito aplicado aos EE 

A vasta literatura educacional revela que o envolvimento parental tem sido objeto 

de estudo nos últimos anos e, sendo essencial para o desenvolvimento das aprendizagens 

dos seus educandos, consideramos pertinente aplicar um inquérito aos Encarregados de 

Educação dos alunos da Turma. Com a sua aplicação podemos “avaliar” as atitudes dos 

pais perante os TPC que propusemos. Deste modo, dividimos o inquérito (ver Anexo 4, 

p. 111) em duas partes. A primeira parte é alusiva aos TPC no 3.º Ciclo do Ensino Básico 

e a segunda parte é relativamente aos TPC de História.  

 Da mesma forma que questionámos os discentes, também quisemos saber se os 

EE consideravam os TPC importantes e, uma vez mais, apresentámos quatro opções de 

resposta: São muito importantes, São importantes, São pouco importantes e Não são 

importantes. Concluiu-se que os encarregados de educação consideram os TPC muito 

importantes (60% dos EE) ou só importantes (40% dos EE).  

 Posteriormente perguntámos se consideravam o seu envolvimento nas tarefas 

escolares fundamental; se tinha por hábito ajudar na realização das tarefas escolares; se 

estas ocupavam tempo que devia ser destinado a atividades familiares; e se 

proporcionavam um ambiente adequado para os educandos realizarem as tarefas 

escolares. Para estas quatro questões optámos por respostas de Sim ou Não, tendo sido 

obtidos os seguintes resultados:  
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No que toca ao envolvimento dos EE na realização dos TPC, 11 EE (55%) 

referiram que não consideram o seu envolvimento fundamental na execução das tarefas 

escolares e, os restantes, 9 EE (45%) creem que o seu envolvimento é necessário. Mesmo 

considerando o seu envolvimento fundamental na realização dos TPC, só 5 EE (25%) é 

que revelam que ajudavam na execução das tarefas escolares dos seus filhos/educandos, 

por seu turno, 15 EE (75%) referiram que não intervêm na realização dos TPC. Também 

quisemos saber se os pais/EE consideravam que o tempo que os seus educandos dedicam 

aos TPC devia ser dedicado a atividades familiares. Uma grande parte dos pais (85% dos 

EE) não acharam que os TPC ocupassem o tempo que devia ser dedicado a atividades 

familiares e 15% dos EE consideram que ocupam esse tempo. Por fim, todos os pais/EE 

referiram que proporcionavam um espaço e ambiente adequado para o seu educando 

realizar os trabalhos escolares. Assim, conclui-se que, apesar de os encarregados de 

educação referirem que os trabalhos para casa são importantes para o desenvolvimento 

das aprendizagens dos seus educandos, não consideram que devem interferir nos mesmos. 

Possivelmente, os EE consideram que os seus educandos têm autonomia para realizarem 

os TPC.  

 A segunda parte do inquérito destinava-se aos TPC que sugerimos na disciplina 

de História. Primeiramente, questionámos os EE se estes tiveram conhecimento das 

tarefas escolares e se ajudaram na sua realização (ver questões 2.1 e 2.2 do Anexo 4, p. 

9
5

3

20

11
15

17

0
0

5

10

15

20

25

1.2 ‐ Considera o
envolvimento dos

EE/pais na realização
dos TPC fundamental?

1.3 – Costuma ajudar o 
seu educando na 

realização das tarefas 
escolares?

1.4 – Acredita que os 
TPC ocupam o tempo 
que devia ser dedicado 
a atividades familiares?

1.5 – Proporciona um 
espaço e ambiente 
adequado para o seu 
educando realizar as 
tarefas escolares?

O envolvimento dos EE nos TPC

Sim Não

Fonte: dados recolhidos por nós (ver Anexo 4, p. 111). 

Gráfico 6 - Respostas às questões 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 do Inquérito 
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111). Foram apresentadas quatro opções de resposta: Sempre, Quase Sempre, Raramente 

e Nunca. Obtivemos os seguintes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma grande parte dos pais afirma ter tido conhecimentos dos TPC que 

prescrevemos. 40% dos EE mencionaram que tiveram sempre conhecimento, 35% dos 

EE referiram que tiveram quase sempre conhecimento, 20% dos EE assinalaram que 

raramente tiveram conhecimento e apenas 1 EE (5%) diz que não teve qualquer 

conhecimento. Todavia, mesmo tendo conhecimento dos TPC, a grande maioria dos 

pais/EE (75% dos EE) referiram que não ajudaram na realização dos TPC, 15% dos EE 

indicaram que raramente ajudaram e 10% dos EE apontaram a opção quase sempre. 

Recordamos que em nenhum dos TPC por nós sugeridos foi pedido a intervenção dos EE, 

nem solicitámos o conhecimento sobre os mesmos. Também, lembramos as respostas 

obtidas no segundo inquérito aplicado aos alunos (ver questão 1.5 do Anexo 2, p. 109). 

Nele questionámos os discentes se os pais/EE tinham conhecimento sobre os TPC da 

disciplina. Comparando as respostas, não existe uma assinalável disparidade.  

 Sobre o acompanhamento dos pais/EE no processo de realização dos TPC, 

também perguntámos se sentiram “em algum momento, que não estava[m] aptos para 

tirar dúvidas em relação ao que era pedido nos TPC”. Concluiu-se que 60% dos EE (12 

EE) indicaram que não se sentiam capazes para ajudar na execução das tarefas que foram 

sugeridas e 40% dos EE mencionaram que se sentiam competentes para ajudar na 

realização.  
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Fonte: dados recolhidos por nós (ver Anexo 4, p. 111). 

Gráfico 7 – Respostas às questões 2.1 e 2.2 do Inquérito 
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  Relativamente ao tempo despendido na realização dos TPC (ver questão 2.4 do 

Anexo 4, p. 111), pedimos aos pais/EE para indicarem, em média, quanto tempo demorou 

o seu educando a realizar as tarefas. Deste modo, os resultados indicam que 16 EE (80%) 

consideraram que os filhos demoraram mais de 10 minutos a realizar os TPC e os restantes 

(20%) mencionaram que os educandos demoraram mais de 5 minutos e menos de 10 

minutos.  

 Por fim, solicitámos aos pais que referissem o que entendem por trabalhos para 

casa. As respostas foram bastante similares às da Turma. Todavia, um encarregado de 

educação comentou que os TPC eram, na sua maioria, exagerados. 

 

 

6. Análise dos resultados do inquérito aplicado aos professores 

Como referimos no escrito introdutório deste capítulo, e no sentido de manter a 

prossecução desta investigação, aplicámos um inquérito aos professores do 3.º Ciclo do 

Ensino Básico e do Ensino Secundário (ver Anexo 3, p. 110). É indesmentível que o 

processo dos TPC só fica completo quando o professor intervém em dois momentos: o da 

prescrição e o da correção. É por serem coparticipantes no procedimento dos TPC que 

consideramos pertinente conhecer a sua opinião. Assim, apresentámos um inquérito aos 

10 professores que compõem o grupo 400 – História. Responderam ao inquérito 7 

professores. 

 Procurámos saber o nível de ensino que lecionaram neste ano letivo. Concluiu-se 

que 2 professores lecionaram exclusivamente no Ensino Secundário, 3 professores só 

lecionaram no 3.º Ciclo do Ensino Básico e 2 professores lecionaram nos dois níveis de 

ensino. Os 7 professores referiram que os trabalhos para casa são importantes enquanto 

estratégia pedagógica, bem como acreditam que “beneficiam na construção dos processos 

de autorregulação dos alunos” (ver questão 2 do Anexo 3, p. 110).  

 No que confere à frequência da prescrição dos TPC, a resposta dos professores 

dividiu-se entre sempre e às vezes, como podemos observar no gráfico seguinte: 
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Apenas 1 professor (14,3%) assumiu que prescreve todas as semanas tarefas 

escolares para os alunos realizarem e os restantes indicaram que prescrevem de duas em 

duas semanas. Estes também procuram diversificar o tipo de TPC (ver questão 5 do Anexo 

3, p. 110), de acordo com a seguinte tipologia de propostas: 

P1 - Resolução de exercícios em fichas formativas; interpretação/crítica de documentos 

históricos e historiográficos; 

P2 - Proponho, para além das respostas a questões do manual, a realização de pequenas 

pesquisas biográficas, o resumo/esquematização de alguma informação do manual, a 

recolha de imagens sobre determinada matéria, a recolha de notícias da imprensa sobre 

determinada vertente do conhecimento histórico, entre outros procedimentos; 

P3 - Resolução de questões do manual e/outras elaboradas pelo professo; visualização de 

algum programa de televisão; seleção de crónicas/artigos de opinião; 

P4 - Trabalho de pesquisa, exercícios do manual, análise de documentos diversos; 

P5 – Análise de documentos, exercícios do manual, visualização de um pequeno vídeo, 

realização de esquema; 

P6 - Análise de documentos, exercícios do manual, pesquisa sobre determinados 

assuntos; 

P7 - Exercícios do manual, trabalhos de pesquisa, fichas de trabalho. 

Fonte: dados recolhidos por nós no GoogleForms (ver Anexo 3, p. 110). 

Gráfico 8 - Respostas à questão 3 do Inquérito 
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Verificámos que a resolução das questões/exercícios do manual e análise de textos 

os trabalhos são a tipologia mais frequentes de TPC. Porém, consideramos interessantes 

as sugestões de esquematização de informação, visualização de programas televisivos, a 

seleção de artigos de jornais e a recolha de notícias. Uma vez que estas atividades podem 

potenciar e motivar os alunos para a sua realização. 

 Relativamente à correção/feedback das tarefas escolares propostas, os professores 

indicaram que, tendencialmente, corrigem sempre ou às vezes os TPC. Propõem, também, 

feedbacks orais na aula, indicando que anotam quem realiza os TPC e valorizam esses 

alunos na classificação final. 

 Por fim, pedimos aos professores para nos explicarem de que modo enquadram os 

“TPC nas aprendizagens em sala de aula” (ver questão 10 do Anexo 3, p. 110). Estes usam 

as tarefas escolares como um meio de consolidação dos conteúdos, como um feedback da 

aula antecedente e como uma motivação para a introdução da aula subsequente. Nenhum 

dos professores referiu que utilizava o TPC como uma forma de colmatar falhas de 

lecionação ou como um castigo.  
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Conclusão  

 - Escolas fechadas. Pais a trabalhar em casa desesperam com exagero de TPC-, 

Graça Henriques, 18 de março de 2020 

  

 As escolas foram fechadas a 13 de março de 2020. Cinco dias depois, o Jornal 

Diário de Notícias publicou este título (Henriques, 2020). Este confirmou aquilo que 

expusemos no título TPC: entre a História e a Memória. As opiniões sobre esta 

ferramenta pedagógica (o TPC) revelam volubilidade e, geralmente, mudam consoante as 

implicações societais. Segundo o artigo é feita uma crítica, da parte dos pais/EE, à 

quantidade de trabalhos escolares prescritos pelos professores (“com um volume 

exagerado de exercícios”, “resmas de exercícios”), à tipologia dos trabalhos que são 

pedidos (“gravar um vídeo diário a praticar piano (…), um poema com conteúdos de 

Físico-química (…), atividades físicas e desafios”), à área dos TPC (“quem é de letras 

desespera com a matemática, há quem fique com os cabelos em pé com as artes plásticas”) 

e ao tempo que se tem de se dedicar aos exercícios (“ultrapassam largamente os 50 

minutos de uma aula”). Segundo esta perspetiva, os trabalhos para casa só vieram 

“condicionar” a vida confinada dos pais dos discentes, até porque, todo o artigo é 

composto por passagens de mensagens dos pais deixadas em redes sociais e/ou opiniões 

amigas. É neste ponto que queremos apresentar a nossa opinião. Os trabalhos para casa 

são uma estratégia educativa, mais que bem-vinda neste período, para os alunos. Não 

desmentimos o facto de haver professores que sugerem mais tarefas escolares do que o 

aceitável. Se o aluno não consegue ou tem dúvidas na realização dos exercícios propostos, 

é da função do professor acompanhar, direcionar e corrigir o que prescreveu. Aos pais 

cabe a função, se entenderem, de acompanharem o educando no seu processo de 

autoaprendizagem e, claro, proporcionar condições para que os trabalhos para casa sejam 

realizados da melhor forma. No artigo que aqui expomos, esta ideia também é 

apresentada, mas rapidamente resvala para outro problema: o facto de os TPC serem 

prescritos e realizados em plataformas online e da iminente acentuação das diferenças 

sociais provocadas por estas tarefas. 

 Sentimos que pelos artigos/notícias que vão surgindo, há uma contestação 

iminente a esta prática educativa que temos vindo a desenvolver. Os trabalhos de casa 
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têm sido identificados como agentes causadores de problemas psicológicos, físicos e até 

domésticos. A vox populi, veiculada pelos meios de comunicação social, deterioram e 

contribuem para uma visão negativa das tarefas escolares. Só os trabalhos de carácter 

científico podem “reabilitar” a importância dos TPC no contexto educativo. É nossa 

opinião, decorrente do estudo do caso prático que fizemos e da literatura apresentada, que 

um TPC quando bem aplicado e bem corrigido ostenta várias vantagens.  

Passamos a tecer algumas conclusões sobre o nosso trabalho e os aspetos a serem 

melhorados. O TPC, entendido como o trabalho prescrito pelo professor para ser realizado 

em casa e, posteriormente, corrigido na escola, é uma estratégia de ensino que aplicámos 

e vamos continuar a aplicar. Quando iniciámos este estudo, não tínhamos a noção da 

complexidade da aplicação de uma tarefa escolar, nem como proceder corretamente à sua 

correção. Por tal motivo, consideramos um tema em falta na nossa formação inicial (de 

professores) e, tratando-se de uma estratégia educativa tão comum e utilizada no nosso 

contexto educacional, não deve ser colocado à parte nas discussões entre professores, 

alunos e encarregados de educação, para promover o sucesso escolar daqueles que 

acompanhamos (os alunos).  

Este trabalho teve como desiderato compreender se os trabalhos para casa tinham 

efeitos nos processos de aprendizagem dos alunos e se isso se reflete no aproveitamento 

escolar. No capítulo III – Análise e Discussão de Resultados expusemos a média das notas 

dos testes de avaliação sumativa do 1.º Período, que comparativamente à média das do 

2.º Período, aumentou 12,35%53. Com estes resultados, à priori, acreditamos que o 

processo de aplicação de TPC alcançou o efeito desejado – a melhoria do aproveitamento 

escolar. Todavia, a aplicação do objeto de estudo foi faseada para recolhermos os vários 

dados necessários para cruzar a informação e inferir resultados. 

Concluímos que todos os alunos da nossa amostra (a Turma) consideram os TPC 

importantes. No entanto, mesmo indicando nos inquéritos que sabem que as tarefas 

escolares podem providenciar a internalização e compreensão dos conteúdos abordados 

nas aulas, foram poucos os alunos que realizaram todos os TPC. Segundo os dados 

obtidos, a média das tarefas realizadas pelos alunos é de 2 TPC (em 4 TPC prescritos). 

                                                       

53 Recordamos que a média das classificações dos testes de avaliação sumativa do 1.º Período foi de 58,05%. 
E a média das classificações dos testes de avaliação sumativa do 2.º Período foi de 70,40%. 
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Apenas cinco alunos realizaram na totalidade os TPC prescritos e têm uma classificação 

nos testes de avaliação acima da média da turma (ver Tabela 3, pp. 90-91). Todavia, há 

um aluno que não realizou nenhum TPC e também tem uma classificação nos testes de 

avaliação acima da média da turma (ver Tabela 3, pp. 90-91). Neste ponto do trabalho 

questionámo-nos se os TPC tinham, verdadeiramente, alguma relação com as 

classificações dos testes. Apesar de não negarmos prontamente que não existe uma 

relação direta entre a realização dos TPC por nós propostos e os resultados obtidos nos 

testes de avaliação, acreditamos que estes trouxeram ao aluno outras “aprendizagens”, 

como a proatividade, a responsabilidade individual, a independência em relação à batuta 

certeira do professor e a criação de hábitos de estudo. Mas, também julgamos que as 

correções/feedbacks realizados em sala de aula tenham contribuído para estes resultados.  

Ficámos também a perceber qual a ação dos pais/EE perante as tarefas escolares. 

Como pudemos constatar, os pais consideram os TPC importantes, todavia, revelam que 

não se envolvem na sua realização. É neste contexto que encontramos a nossa falha. Ter-

nos-ia sido essencial perceber porque razão os pais/EE não apoiam os seus educandos na 

realização dos TPC, para entender se era uma ação premeditada (têm consciência que 

desta forma os seus educandos adquirem competências de autorregulação e autoeficácia), 

ou uma ação impensada.  

Os professores do Agrupamento consideram os TPC importantes, pois 

regularmente prescrevem trabalhos para casa e procedem à sua correção.  

Como referimos no segundo capítulo II - Enquadramento Metodológico, 

realizámos uma entrevista ao psicólogo escolar para termos uma visão global do tema e 

saber a sua opinião sobre o nosso objeto de estudo. Este considera que os TPC devem ter 

um meio termo, sendo que são uma mais-valia para o desenvolvimento da aprendizagem 

dos discentes em casa. É aí que o aluno, sozinho, cria hábitos de estudo autónomo. O 

nosso entrevistado refere que os TPC além da sua função pedagógica, também têm uma 

função do desenvolvimento individual, uma vez que é durante a “apropriação do 

conhecimento” que o aluno utiliza os diferentes tipos de inteligências. Todavia, menciona 

fatores menos bons dos TPC, como o facto de retirarem tempo para “as crianças 

brincarem ou de terem a opção para não fazer nada”. Refere até que se contabilizarmos o 

tempo que as crianças estão na escola e o tempo que estas demoram a realizar as tarefas 
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escolares, “trabalham tanto ou mais que um adulto”. Desta forma, o psicólogo escolar 

recomenda que os professores devem ter cuidado com a tipologia dos TPC para que estes 

não sejam demasiado trabalhosos e para não “subjugar o tempo de lazer” do discente. 

Adverte, ainda, que os pais/EE manifestam, naturalmente, dificuldade em acompanhar a 

realização dos TPC dos seus educandos. Lançou-nos um desafio: pedir aos alunos para 

ensinar os conteúdos lecionados aos pais/EE. Deste modo o aluno estaria a aprender 

através da sua própria explicação e, ao mesmo tempo, os pais/EE podiam acompanhar 

este processo de desenvolvimento da aprendizagem. Seria, talvez, um bom plano para 

aplicar num outro estudo.  

Neste estudo, a aplicação dos TPC teve como propósito a melhoria do 

aproveitamento escolar através de trabalhos distintos (duas pesquisas, uma análise a um 

documento e um comentário a uma frase), onde conseguimos destacar que uns são mais 

desafiantes que outros. Porém, não conseguimos encontrar uma relação forte entre a 

realização das tarefas e os resultados dos testes de avaliação. Tentámos não centrar este 

estudo só nos alunos e, por isso, englobámos na esfera professores e pais/EE.  

Estamos convictos que a controvérsia em volta dos TPC vai persistir dentro da 

comunidade escolar e fora desta. Nós, num futuro muito próximo saberemos como aplicar 

um Trabalho Para Casa e a importância da sua correção. Pois, com a pesquisa que 

efetuámos ao longo deste trabalho, já somos capazes de prescrever corretamente um TPC, 

como valorizar a sua inserção na prática letiva para promover o trabalho autónomo dos 

discentes.  
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Anexos 

Anexo 1 - Inquérito sobre os TPC (aos alunos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 - Inquérito final sobre os TPC (aos alunos) 
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Anexo 3 - Inquérito aos professores 
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Anexo 4 - Inquérito sobre os TPC – observações do EE 

 

 

 

 

 

Anexo 5 - Entrevista ao Psicólogo Escolar 
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Anexo 6 - Tópico de resposta e critérios específicos de correção da questão 1.1 

 

Anexo 7 - Tópico de resposta e critérios específicos de correção da questão 2.1 
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Anexo 8 - Tópico de resposta e critérios específicos de correção da questão 3.5 

 

 

 

 

 

Anexo 9 - Tópico de resposta e critérios específicos de correção da questão 2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10 - Respostas dos alunos: 

A1 – “Ao estarmos a fazer o TPC, estamos a consolidar a matéria e até pode sair perguntas 

parecidas no teste.” 

A2 – “Ajudam, pois posso consolidar assim a matéria da aula.” 

A3 – “Pois ajuda a aplicar a matéria que demos na aula.” 

A4 – “Pois ajuda a consolidar a matéria.” 

A5 – “Nós a realizar os TPC já estamos a estudar.” 

A6 – “Para consolidar a matéria.” 
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A7 – “Sim, porque os TPC ajudam a consolidar a matéria dada, para além de quando 

estamos a estudar podemo-nos guiar pelo TPC.” 

A8 – “Pois através dos TPC podemos consolidar o conteúdo lecionado nas aulas.” 

A9 – “Sim, pois é uma forma de treinar os nossos conhecimentos e tirar dúvidas.” 

A10 – “Sim porque assim treino a matéria através de exercícios.” 

A11 – “Sim porque é uma forma de rever a matéria dada e estudar para o teste.” 

A12 – “Pois, acho que quando estamos a fazer o TPC é como se estivéssemos a rever a 

nossa matéria.” 

A13 – “Com os exercícios posso consolidar e perceber melhor a matéria.” 

A14 – “É uma maneira de perceber mais a matéria.” 

A15 – “Porque quando estamos a realizar os trabalhos de casa estamos a relembrar o que 

demos e isso é bom para quando chegamos aos testes já é mais fácil faze-los.”  

A16 – “Porque pode sair no teste um exercício parecido e aprendemos mais, é uma boa 

maneira para entender a matéria de história.” 

A17 – “Acho que os TPC são importantes para os testes pois não nos deixam esquecer a 

matéria e ajudam-nos a estudar.” 

A18 – “Pratico o que aprendi na aula.” 

A19 – “Os TPC ajudam a entendermos melhor a matéria.” 

A20 – “Os TPC na disciplina de História ajudam no estudo para os testes porque sem a 

pessoa se aperceber está a rever a matéria.” 

 


