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PROGRAMA

sseexxttaaffeeiirraa,,  99  ddee  jjuullhhoo  ddee  22002211

08:30  09:30 – Receção 

09:30  10:00 – Sessão de abertura

10:00  11:00 – Conferência de abertura: 

–Domingos Fernandes (ISCTE): Avaliar e Ensinar Para Melhorar a Qualidade das Aprendizagens: 
Algumas Questões Críticas Fundamentais

11:00  11:30 – Pausa para café

11:30  13:30 – Comunicações – Tema 1 

–Fernanda Leopoldina Viana, Iolanda Ribeiro e Rui Ramos (CIECUniversidade do Minho): “O 
ensino do português mediado com o uso de recursos digitais”

–Carla Fernandes Monteiro (IE UMinho) e Fernanda Leopoldina Viana (CIECUniversidade do 
Minho), “Promoção da competência comunicativa oral no Ensino Básico. Desafios e Propostas”

–Joana Batalha, Maria Lobo, Antónia Estrela e Bruna Bragança (CLUNL), “Linguagem oral e 
escrita nos primeiros anos de escolaridade: da avaliação à intervenção”

–Rosângela Pimenta, Sónia V. Rodrigues, Ana Paula Machado (FLUP; CLUP): "Aprender mais e 
melhor na aula de expressão escrita: o ponto de vista dos alunos"

13:30  14:30 – Almoço

14:30  15:30 – Conferência: 

–Paula Simões (IAVE): A avaliação externa e o desenvolvimento do currículo

15:30  16:00 – Painel

–Apresentação do Núcleo de Investigação em Didática da APP: Sónia V. Rodrigues (FLUP); A. L Costa 
(IPSESE); Isabel Sebastião (CLUP); Joana Batalha (CLUNL);  Adriana Cardoso (IPLx ESE)

16:00  17:15 – Painel de escritores

–Ana Luísa Amaral, João Tordo, Manuel António Araújo

17:15  17:45 – Pausa para café

17:45  19:00 – Painel  Avaliação (tema 1 )

–Caminhos da avaliação formativa: José Pinto Lopes (UTAD) e Helena Santos Silva (UTAD); Laura 
Guimarães (AE Paredes); Filipa Soares (I. Camões, CEPE Espanha e Andorra)

19:00  20:00 – Assembleia geral e Assembleia  eleitoral da APP

20:30 – Jantar do ENAPP
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ssáábbaaddoo,,  1100  ddee  jjuullhhoo  ddee  22002211

09:00  10:30 – Comunicações – Temas 1 e 2

–Cristina Manuela Sá (UA): “Avaliar no ensino superior para ensinar a avaliar noutros contextos”

–Elizabete Tavares (AEFCastro), “Avaliação, ensino e aprendizagem: uma abordagem integrada no 
desenvolvimento de competências de escrita”

–Francisco Acioly de Lucena Neto (Faculdade Única de Ipatinga): “Estudo de caso da pedagogia da inclusão 
para pessoas com deficiência em programa de responsabilidade social empresarial com foco na educação”

10:30  11:00 – Pausa para café

11:00  12:00 – Conferência:

–Alexandre Castro Caldas (UCP): A importância das neurociências para a educação.

12:00  13:30 – Comunicações – Temas 1, 3 e 4

–Paula Cristina Ferreira (FPCEUP; CI&DEI; ESECS, Politécnico de Leiria): "Mudamse os tempos, 
mudamse as práticas de escrita…"

–Carla Marques (CELGAILTEC): "Expressão oral: entre a avaliação holística e a avaliação analítica"

–Valter Rato, Susana Pereira e Bianor Valente (ESELx): "As conceções de alunos do 2.º Ciclo do Ensino 
Básico sobre o ensino e a aprendizagem da Gramática do Português"

13:30  14:30 – Almoço

14:30 – 15:30 –  Painel

–Educação inclusiva vs Avaliação inclusiva: Carina Lobato Faria (CNSM), Dulce Gonçalves (FPULisboa), 
Fernando Albuquerque Costa (IEULisboa)

15:30  17:00 – Comunicações – Tema 4

–Noémia Jorge (ESECSIPL; CLUNL): “Avaliação da compreensão da leitura em Provas Finais de Português 
de 9.º ano (20122019)". Maria Alexandra Leitão (AE Correia Mateus) e Noémia Jorge: "Avaliação 
externa e representatividade de autores, textos e modos literários ― que relação?"

–Margarita Correia (UL; CELGAILTEC): "O pluricentrismo e o ensino de português"

–Izadora Pedruzzi e Karine Silveira: "Avaliação da aprendizagem: uma reflexão teórica mediante as 
práticas encontradas numa escola capixaba"

17:00  17:30 – Sessão de encerramento

17:30 – 19:00 – Visita cultural

 

▫Creditação: O encontro está acreditado pelo CCPFC na área de formação B Prática pedagógica e didática na docência e 
releva, como formação específica, para a progressão em carreira de Professores dos Grupos 200, 210, 220, 300, 310, 320, 
330, 340 e 350. Releva igualmente como formação geral para Educadores de Infância, Professores dos Ensinos Básico e 
Secundário e Professores de Educação Especial.



O ensino do português mediado com o uso de recursos digitais 

Fernanda Leopoldina Viana1, Iolanda Ribeiro2 e Rui Ramos3

Resumo

A necessidade de integrar as tecnologias de informação e de comunicação no ensino tornouse 
particularmente evidente durante o período de pandemia provocada pelo vírus SARSCoV2. O ensino presencial 
deu lugar, em períodos prolongados, ao ensino a distância, evidenciando a falta de recursos didáticos para o 
efeito. Nesta comunicação, será apresentado o recurso digital «Ensinar e Aprender Português  EAP», cujos 
objetivos principais são: i) disponibilizar a professores e alunos um recurso de apoio à prática letiva que 
contribua para a melhoria das aprendizagens, e à organização de respostas adequadas aos diferentes ritmos de 
aprendizagem dos alunos, à identificação atempada dos alunos em risco e à monitorização da sua evolução; ii) 
permitir as modalidades de ensino presencial, misto e a distância; iii) promover a literacia digital e facilitar a 
transformação digital; iv) desenvolver estratégias de aprendizagem e de autorregulação; v) responder aos 
desafios da equidade e da inclusão e; vi) promover a motivação para a leitura.

O EAP foi desenvolvido atendendo ao programa de Português do 1.º ciclo do Ensino Básico e aos demais 
documentos que regulam este ciclo de ensino. Do ponto de vista do racional teórico subjacente, identificamse os 
contributos do Modelo Simples de Leitura [1], dos Modelos Multinível [2] e da Psicologia Cognitiva da Leitura 
[3].   

Os materiais de ensino  vídeos, atividades multimédia e demais documentos   estão organizados em oito 
domínios que se descrevem de seguida.

1. Aprender a ler e a escrever  1º ano

Constituído por um conjunto de sequências didáticas, tem como objetivos: i) a identificação de sons da e 
na fala; ii) a associação dos sons da fala à sua representação através de letras; iii) o ensino das regras de 
correspondência fonemagrafema/grafemafonema; iv) o ensino da leitura e da escrita.

As atividades apresentam uma ordem prédefinida, adotando uma abordagem do som para a letra e 
procurandose conciliar a sequência dos conteúdos mais frequentemente adotada pelos professores com os dados 
da investigação científica no âmbito do ensino da leitura e da escrita.

2. Compreensão do texto ouvido

Neste domínio é incluído um conjunto de atividades multimédia visando iniciar o aluno no processo de 
extração de sentido de textos ouvidos e contemplando vários níveis de compreensão. 

3. Compreensão do texto lido

De estrutura idêntica ao domínio anterior, a principal diferença reside na modalidade de apresentação das 
frases ou dos textos, que serão lidos pelos alunos.

4. Fluência de leitura 

Tem como objetivo o treino sistemático da leitura como meio para que o aluno atinja o nível de fluência, 
convocando as estratégias que a investigação tem mostrado serem eficazes neste domínio. 

COMUNICAÇÕES

1 CIECUniversidade do Minho. 
Nota Biográfica: Licenciada em Psicologia, pela Universidade do Porto, com Mestrado e Doutoramento em Psicologia da 
Educação pela Universidade do Minho. Foi docente no Instituto de Educação da Universidade do Minho de 1988 a 2019 
onde, além da lecionação de diversas unidades curriculares – ao nível de licenciatura, mestrado e doutoramento –, orientou 
estágios de Psicólogos, Educadores de Infância e Professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 
Tem coordenado vários projetos de investigação nas áreas do desenvolvimento da linguagem e da aprendizagem e promoção 
da leitura e é autora de vários instrumentos de avaliação da linguagem e da leitura e de vários programas de intervenção 
nestas áreas.

2 CIPsiUniversidade do Minho
3 CIECUniversidade do Minho
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5. Ortografia 

Este domínio é operacionalizado através de um conjunto de atividades a que se deu o nome de “Lápis 
mágico” e visa consolidar a aprendizagem do alfabeto, das correspondências grafofonémicas e fonográficas, da 
escrita de palavras e da convocação das regras de ortografia. 

6. Gramática 

Tendo como ponto de partida diferentes textos, contemplados tanto nas sequências de compreensão do 
texto ouvido como do texto lido, o aluno é convidado a executar um conjunto de tarefas cujo objetivo é o de 
conhecer regras e dominar a metalinguagem de descrição gramatical. No 1.º ano de escolaridade, o domínio da 
gramática é incluído na compreensão de textos ouvidos.

7. Projetos de escrita

Este domínio é operacionalizado através de um conjunto de projetos de escrita de complexidade 
crescente. 

8. Educação literária

Constituído por momentos de leitura, apresentação de livros e entrevistas a escritores.

9. Avaliação

A avaliação inclui provas de rastreio e provas de monitorização. 
Organização dos diferentes domínios.
Os domínios estão organizados por fases e por sequências didáticas que correspondem, grosso modo, aos 

três períodos letivos. Em cada sequência, são apresentados vídeos explicativos, atividades multimédia e 
documentos de trabalho e/ou de consolidação, descarregáveis. A realização das atividades é acompanhada por 
um conjunto de tutores virtuais que dão explicações, reforçam e motivam, corrigem, fornecem feedbacks 
corretivos, partilham estratégias e ensinam a pensar.   

Palavraschave: Ensino da leitura e da escrita; Recursos digitais; Avaliação. 

Referências bibliográficas: 

[1] Gough, P. B., & Tunmer, W. E. (1986). Decoding, reading, and reading disability. Remedial and Special 
Education, 7(1), 610. 

[2] Fuchs, D., Fuchs, L. S., & Vaughn, S. (2008). Response to intervention: a framework for reading educators. 
Newark: International Reading Association. 

[3] Morais, J. (1997). A arte de ler. Psicologia cognitiva da leitura. Lisboa: Cosmos. 
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Promoção da competência comunicativa oral no Ensino Básico. 
Desafios e Propostas.

Carla Fernandes Monteiro1 e Fernanda Leopoldina Viana2

Resumo

A competência comunicativa oral (CCO), segundo Hymes [1], é colocada no campo da performance, 
enfatizando o uso efetivo da linguagem em contextos específicos de comunicação, regidos por normas 
socioculturais. Os falantes são seres criativos que usam a linguagem com eficácia, adequandoa a diferentes 
situações de interação [2].

Atendendo aos objetivos traçados para o 7.º ano de escolaridade ao nível do ensino do Português e tendo 
em conta as aprendizagens essenciais em articulação com o perfil dos alunos [3, 4], foi elaborado o programa 
Comunicação e Expressão Oral: falar, ouvir e ler no ensino básico – 7.º ano (CEO7). Este surgiu no sentido de 
preencher uma lacuna tornada evidente no campo da concretização das linhas orientadoras programáticas, que, 
embora estejam bem definidas como metas a atingir, se mostram vagas na definição de estratégias a 
operacionalizar na sala de aula. 

O CEO7, que se apresenta como um catalisador do ensino explícito das habilidades comunicativas orais, 
contém 13 unidades didáticas: 1) Apresentação; 2) Dificuldades mais frequentes na comunicação oral; 3) Textos 
orais; 4) Comunicação oral; 5) Leitura expressiva; 6) Linguagem verbal oral e não verbal; 7) A conversação 
espontânea e a entrevista; 8) Diálogo literário; 9) Debate; 10) Narração oral; 11) Descrição oral; 12) Exposição 
oral e 13) Argumentação oral. Com recurso a uma metodologia de infusão curricular, as atividades promovem: o 
exercício da audição/leitura expressiva de textos de diferentes tipologias; a execução de guiões de produção oral; 
a criação de exposições orais, etc. A implementação do programa foi operacionalizada pelos professores de 
Português, ao longo de um ano letivo, sob orientação dos investigadores envolvidos. 

Nesta comunicação, são apresentados os resultados do estudo quaseexperimental relativo ao impacto da 
implementação do programa CEO7 no desempenho da CCO dos alunos (habilidades verbais, paraverbais, não 
verbais, e CCO total) junto de uma amostra de alunos a frequentar duas escolas públicas do Norte de Portugal. 
Tratase de uma amostra de conveniência, composta por 122 alunos. Destes, 67 constituíram o Grupo 
Experimental (GE) e 55 o Grupo de Controlo (GC). A idade dos alunos varia entre os 11 e os 16 anos, (M = 12,19, 
DP = 0,84).

Dada a não equivalência dos grupos no préteste, foi utilizada a análise de covariância multivariada 
(MANCOVA) para avaliar os efeitos do programa em cada uma das avaliações realizadas ao longo e no final da 
intervenção (M2, M3 e M4), tendo o desempenho dos alunos no préteste (M1) sido incorporado como uma 
covariável. A variável CCO total foi analisada de forma independente através da análise univariada de covariância 
(ANCOVA). Os testes MANCOVA revelaram que houve um efeito significativo do grupo na CCO dos alunos no 
final da intervenção (M4), após o controlo do efeito dos resultados do préteste (Traço de Pillai = 0,0193, F (3, 
115) = 9,196, p <0,001, ηp2 = 0,193).  Os testes ANCOVA corroboram esse resultado, já que se constatam 
diferenças estatisticamente significativas entre os grupos nas três componentes da CCO. O tamanho do efeito é 
grande para as habilidades verbais e moderado para habilidades paraverbais e nãoverbais. Quanto à variável 
CCO total, foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos, após o controlo do efeito 
dos desempenhos no préteste, com um efeito grande. 

1 Universidade do Minho, IE, CIEC
Nota biográfica: Licenciada em Ensino de Português e Alemão, pela Universidade do Minho, com Mestrado em Educação 
pela Escola Superior de Educação de Viana do Castelo, onde leciona, desde 2020, Comunicação Oral e Escrita, na 
licenciatura em Educação Básica. Entre 2001 e 2017, lecionou Português no ensino regular e profissional, tendo ministrado 
formação no âmbito da educação e formação de adultos. Foi ainda professora cooperante em CaboVerde entre 2003 e 
2005. É investigadorabolseira FCT no Centro de Investigação em Estudos da Criança, no Instituto de Educação da 
Universidade do Minho, estando na fase final do Doutoramento em Educação.

2 Universidade do Minho, IE, CIEC
Nota biográfica: ver p. 5
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Concluindo, é possível afirmar que os efeitos do programa no GE são verificados após sete meses, o que 
está em consonância com a investigação no domínio, que argumenta que o efeito dos programas de treino de 
habilidades de produção oral exige tempo para ser evidenciado, e que mostra os benefícios da prática da 
oralidade em sala de aula no desenvolvimento da CCO de adolescentes e de crianças [2]. Os resultados atestam 
ainda a exequibilidade da metodologia de infusão curricular, pelo que o CEO7 é um instrumento eficaz para a 
operacionalização da intervenção didática ao nível da CCO nas aulas de Português.  

Palavraschave: Competência comunicativa oral; programa didático; avaliação de aprendizagens.

Referências

[1] Hymes, D. H. (1972). On communicative competence. In J. B. Pride & J. Holmes (Eds.), Sociolinguistics (pp. 
269–293). Penguin.

[2] Monteiro, C. (2020). O desenvolvimento da competência comunicativa oral: Uma revisão sistemática de 
programas de intervenção didática. Revista Portuguesa de Educação, 33(2), 95–115. 

[3] Buescu, H., Morais, J., Rocha, M. R., & Magalhães, V. (2015). Programa e Metas Curriculares do Português 
do Ensino Básico. Ministério da Educação.

[4] Direção Geral da Educação [DGE]. (2018). Aprendizagens Essenciais  Articulação com o perfil dos alunos. 
7.o ano 3.o ciclo do ensino básico  Português. http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/
Aprendizagens_Essenciais/3_ciclo/portugues_3c_7a_ff.pdf

8

14.º Encontro nacional da APP (2021)
Português  Avaliação na aprendizagem



Linguagem oral e escrita nos primeiros anos de escolaridade: 
da avaliação à intervenção

Joana Batalha1, Maria Lobo2, Antónia Estrela3 e Bruna Bragança4

Resumo

As competências de leitura e escrita em português como língua materna têm sido identificadas como áreas 
em que os alunos portugueses revelam dificuldades no início da escolaridade, sendo inclusivamente referidas 
como a primeira causa do insucesso escolar (Rodrigues et al., 2017; Verdasca et al., 2019, e.o.). Uma avaliação 
destas áreas nos primeiros anos de escolaridade, nomeadamente uma avaliação no início do ano letivo, que 
permita um diagnóstico de diferentes competências que se sabem preditoras do sucesso na aprendizagem da 
leitura e da escrita, contribuirá para que os professores possam planear a sua intervenção didática de forma mais 
eficaz, tendo em conta dificuldades específicas dos alunos e os diferentes pontos de partida de cada um 
(Fernandes, Machado & Candeias, 2020). 

Com esta comunicação, procurase realçar a necessidade de uma articulação entre avaliação e intervenção 
didática no primeiro ciclo, apresentandose um projeto dirigido a alunos a frequentar os dois primeiros anos de 
escolaridade, cuja finalidade é melhorar os níveis de qualidade das aprendizagens em português, em particular 
no que se refere à linguagem escrita, mas também em domínios relevantes da linguagem oral. No âmbito deste 
projeto, foi criado um instrumento de diagnóstico que avalia consciência linguística, literacia emergente, e leitura 
e escrita, e a partir do qual foram desenvolvidas estratégias didáticas adequadas às dificuldades diagnosticadas. 

Na primeira parte da comunicação, apresentarseá o instrumento de diagnóstico, que foi concebido em 
contexto de formação de professores de primeiro ciclo e que é enquadrado pelos documentos curriculares em 
vigor (Silva, 2016; DGE, 2018). Na sua elaboração, foram tidas em consideração tarefas e instrumentos que têm 
vindo a ser utilizados na avaliação da consciência linguística (Freitas, Gonçalves & Duarte, 2010; Cardoso & 
Castro, 2012; Perdigão, 2015) e na avaliação de competências iniciais de leitura e escrita em Portugal, 
particularmente a Prova de Reconhecimento de Palavras (Viana & Ribeiro, 2010), as Provas de Rastreio de 1.º 
ano do projeto “Conhecer, Atuar e Mudar” (Viana et al., 2018) e as Provas de Aferição de 2.º ano do Instituto de 
Avaliação Educativa. 

O instrumento é constituído por quatro cadernos, um conjunto de ficheiros áudio e um manual de 
aplicação e classificação e pode ser aplicado em turma ou em pequenos grupos. Cada um dos quatro cadernos 
avalia diferentes componentes, sendo os cadernos 1, 2 e 3 dirigidos aos alunos de 1.º e 2.º anos e o caderno 4 
dirigido apenas aos alunos de 2.º ano: o caderno 1, com um total de 16 itens, avalia o desenvolvimento da 
consciência fonológica, incluindo consciência silábica, consciência intrassilábica, consciência fonémica, e da 
consciência de palavra; o caderno 2, constituído por 21 itens, avalia, no domínio do conhecimento sintático, a 
compreensão de estruturas sintáticas complexas e, no domínio da consciência sintática, a capacidade de avaliar a 
boa ou má formação de frases simples; o caderno 3 avalia conhecimentos emergentes sobre unidades da escrita e 
conhecimentos iniciais sobre leitura e escrita; por último, o caderno 4, com 27 itens, avalia competências de 
leitura e de escrita, incluindo conhecimento de correspondências fonemagrafema e de regras de ortografia 
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1 Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa
Nota biográfica: Joana Batalha é investigadora no Centro de Linguística da Universidade NOVA de Lisboa e colabora 
como Professora Auxiliar no Departamento de Linguística da NOVA FCSH. Tem desenvolvido investigação na área da 
aquisição e do ensino do português como L1 e L2. Coordena o PIPALEProjeto de Intervenção Preventiva para a 
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básicas, compreensão de texto e escrita de texto. Este instrumento foi implementado em três agrupamentos de 
escolas do distrito de Setúbal a 337 alunos de 1.º e 2.º anos de escolaridade no início do ano letivo de 20192020 
pelos professores titulares de turma.

Na segunda parte da comunicação, centrarnosemos na análise dos resultados obtidos e na  identificação 
de áreas de maior dificuldade: i) no domínio da consciência linguística, as dificuldades foram maiores quanto à 
identificação de palavras que começam pelo mesmo fonema, a nível fonológico, e à capacidade para reconhecer 
frases malformadas com problemas de ordem de palavras, no nível sintático; ii) no domínio da leitura e da 
escrita, os resultados foram globalmente baixos, registandose maiores dificuldades na escrita de frases ouvidas e 
na compreensão de um texto expositivo. 

Por último, apresentarseão exemplos de estratégias de intervenção que foram delineadas e 
implementadas em sala de aula para desenvolver competências nas áreas de dificuldade identificadas.

Palavraschave: consciência linguística; leitura; escrita; avaliação; intervenção didática.
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Aprender mais e melhor na aula de expressão escrita: 
o ponto de vista dos alunos

Rosângela Pimenta1, Sónia Valente Rodrigues2 e Ana Paula Machado3

Resumo

No âmbito de uma didática da escrita baseada em contextos reais de aprendizagem escolar, são 
importantes os estudos que contribuem com perspetivas centradas nos alunos, em particular sobre a sua relação 
com a escrita, as suas expectativas relativamente ao professor e ao suporte pedagógicodidático esperado ao 
longo do processo de escrita. Estudos sobre a relação dos alunos com a escrita a partir das suas perceções (Rei, 
1998; Cardoso & Pereira, 2007; Cardoso, 2009; Antunes & Silva, 2016; Cardoso, Pereira, Lopes & Lopes, 2018) 
têm dado visibilidade a questões cruciais para se compreender a resistência e as dificuldades que os alunos 
sentem perante atividades de escrita na escola, tais como: a avaliação como finalidade, utilidade e motivação 
para a escrita; a escrita como atividade solitária; o professor como interlocutor privilegiado e substancialmente 
preferido em contexto de escrita (Cardoso et al., 2018). 

Conhecer a perceção dos alunos sobre o suporte disponibilizado pelo professor ao longo do processo serve 
de reflexão sobre a prática letiva, ajudando a equacionar gestos, procedimentos e interações (Messias & Dolz, 
2015; Silva, 2013), a diversificar estratégias de suporte ao processo de escrita, a reorientar (alterar ou ajustar) 
práticas que vão ao encontro das necessidades sentidas pelos alunos (Araújo, Martins, Osório & Faria, 2017; 
Carvalho, Conboy, Santos, Fonseca, Tavares, Martins, Salema, Fiuza & Gama, 2014). 

O objetivo desta comunicação é partilhar os resultados de um estudo qualitativo centrado sobre as 
perceções de alunos do ensino secundário quanto às suas dificuldades e quanto às formas de apoio pedagógi
codidático que sentem como mais benéficas para a aprendizagem da escrita na escola. Este estudo, inserido num 
projeto de investigação de pósdoutoramento, de natureza qualitativa, foi realizado através de um inquérito por 
questionário, aplicado a alunos com uma média de idade de 16 anos, a frequentar os 10.º e 11.º anos de 
escolaridade, em 3 escolas públicas do distrito do Porto, num total de 102 respondentes. 

Após análise quantitativa e qualitativa dos dados, corroborase a conclusão de Cardoso (2009) e de 
Cardoso et al. (2018) do professor como interlocutor privilegiado e substancialmente preferido em contexto de 
escrita e identificamse as formas de suporte no processo de escrita que os alunos mais valorizam e de que mais 
sentem necessidade, como “quando o professor aponta meus problemas individualmente por escrito no meu 
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texto” (58,82%), “quando o professor explica o que devo fazer” (44,12%) ou “quando o professor vem em minha 
mesa para tirar dúvidas” (44,12%). 

Estes resultados reforçam a importância incontornável que os professores enquanto “interlocutores 
qualificados” (Cosme, 2009; Trindade & Cosme, 2010) assumem na aprendizagem da escrita dos alunos; atestam 
a força do feedback como recurso de aprendizagem, processo que se dá “através da colaboração do professor e 
graças à orientação por ele fornecida” (Vygotsky, 2007, p. 269); sublinham, como suporte emocional de 
aprendizagem preferencial, a presença física do professor (que vem à mesa de trabalho ou que escreve nos textos 
e cadernos dos alunos). Esta presença é vital para aprender mais e melhor. 

Palavraschave: ensino da escrita; perceções dos alunos; estratégias de suporte.
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Avaliar no ensino superior para ensinar a avaliar noutros contextos

Cristina Manuela Sá1

Resumo

A avaliação é um elemento fundamental do processo de ensino e aprendizagem em qualquer nível de 
ensino, logo também no Ensino Superior. Neste último contexto, é de destacar o papel que esta desempenha – 
como é lógico – em cursos de formação – inicial e contínua – de profissionais da educação (professores dos 
vários níveis de escolaridade e educadores de infância), que virão eles próprios a ser avaliadores.

Nos contextos de formação inicial, essa importância é acrescida, porque os formandos ainda não têm 
experiência de ensino – ou têm alguma, mas pouca – e a avaliação é um dos aspetos do processo de ensino e 
aprendizagem mais difíceis de implementar, sendo frequentemente confundida com a classificação, que 
representa apenas uma das suas facetas. No âmbito destes cursos, ela deverá ser tratada em duas dimensões: i) 
como conteúdo a explorar com os estudantes e ii) como elemento da sua própria formação, da sua participação 
no processo de ensino e aprendizagem como alunos.

Temos a convicção de que, para compreenderem o que está em causa na avaliação e aprenderem a avaliar 
bem, os estudantes/formandos precisam de ser eles próprios submetidos a um processo de avaliação que 
apresente todas as características de uma boa avaliação, capaz de efetivamente regular e articular entre si as 
componentes de ensino e aprendizagem. Logo, procuramos pôr esta máxima em ação nas unidades curriculares 
(UC) que lecionamos em cursos de formação de educadores de infância e professores dos vários níveis de ensino 
numa universidade portuguesa. Por conseguinte, definimos – para os nossos alunos que serão responsáveis pela 
abordagem da lectoescrita em contextos de educação de infância e/ou pelo ensino do Português como língua 
materna nomeadamente no 1.º e 2.º Ciclo do Ensino Básico – um sistema de avaliação que: i) contempla o 
desenvolvimento de competências em comunicação oral e escrita na língua materna e de autonomia e 
colaboração, a par das capacidades de reconhecer a importância da aprendizagem linguísticocomunicativa ao 
longo da vida, analisar e/ou planificar percursos de desenvolvimento linguísticocomunicativo adequados às 
características dos contextos em que irão exercer a sua atividade profissional e mobilizar conceitos e processos 
relevantes no âmbito da UC que estão a frequentar (Sá, 2020, 2021); ii) tem uma dimensão sumativa (porque 
temos de lhes atribuir uma classificação no fim da frequência de cada UC), mas não descura a dimensão 
formativa (dado o importante papel que esta desempenha na regulação do processo de ensino e aprendizagem) 
(Allal et al., 1995; Leal & Abrantes, 1990) e de diagnóstico (para que possamos construir em cima do que já foi 
adquirido e desconstruir, na medida do possível, representações erróneas que possam comprometer o sucesso de 
todo o processo, dado que estas são extremamente difíceis de desmontar e alterar); iii) se caracteriza pela 
transparência (decorrente da divulgação e explicação de todos os instrumentos utilizados para avaliar e da 
justificação de todos os resultados da avaliação feita, seja esta formativa ou sumativa) (Sá, 2016); iv) requer a 
participação dos estudantes no processo levandoos a fazer a sua autoavaliação e também a avaliação dos seus 
colegas e a refletir criticamente sobre o seu desempenho e o dos seus pares; v) relaciona a avaliação a que o 
estudante é sujeito com a avaliação que terá de fazer, quando estiver perante os seus próprios alunos.

Palavraschave: Avaliação; formação inicial; profissionais da educação; competências; língua materna.

1 Universidade de Aveiro (UA)
Laboratório de Educação em Línguas (LabELing)
Centro de Investigação Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF)
Departamento de Educação e Psicologia (DEP)
Nota biográfica: É doutorada em Educação pela Universidade de Aveiro (1995), onde é professora e investigadora desde 
1985. Atualmente trabalha no Departamento de Educação e Psicologia e é coordenadora do Grupo de Investigação 1 
(Linguagens, Discursos e Identidades) do Centro de Investigação Didática e Tecnologia na Formação de Formadores. 
Interessase particularmente pela operacionalização da transversalidade da língua portuguesa, temática que aborda nas suas 
atividades de docência, supervisão e investigação.

14.º Encontro nacional da APP (2021)
Português  Avaliação na aprendizagem



14

Referências bibliográficas:

Allal, L., Cardinet, J. & Perrenoud, Ph. (eds.) (1995). L’évaluation formative dans un enseignement différencié. 
7ème édition. Peter Lang. 

Leal, L. C. & Abrantes, P. (1990). Avaliação da aprendizagem/avaliação na aprendizagem, Inovação, 3(4), 6575.

Sá, C. M. (2016). Students’ involvement in assessment and the development of competences. Indagatio 
Didactica, 8(5), 4158. http://hdl.handle.net/10773/22167

Sá, C. M. (2020). Guião da unidade curricular de Didática da Língua.  Aveiro: Universidade de Aveiro/
Departamento de Educação e Psicologia.

Sá, C. M. (2021). Guião da unidade curricular de Didática da Língua Portuguesa. Universidade de Aveiro/
Departamento de Educação e Psicologia.

14.º Encontro nacional da APP (2021)
Português  Avaliação na aprendizagem



15

Avaliação, ensino e aprendizagem: 
Uma abordagem integrada no desenvolvimento de competências de escrita

Elisabete Rodrigues Tavares1

Resumo

“A avaliação é considerada actualmente como um ponto de partida privilegiado para o estudo do 
processo de ensino/aprendizagem. Abordar o problema da avaliação é necessariamente tocar em 
todos os problemas fundamentais da pedagogia. Quanto mais penetramos no domínio da avaliação 
mais tomamos conhecimento do carácter enciclopédico da nossa ignorância e mais pomos em causa as 
nossas certezas. […] Cada árvore oculta outra árvore e a floresta afigurasenos sem 
fim.”   (Cardinet,1993)

Cardinet coloca a avaliação no epicentro do processo de ensino/aprendizagem, realçando a sua 
complexidade. Volvidos tantos anos, quão atual é a sua reflexão. Em 2018, Antonieta Lima Ferreira, na sua 
intervenção nas IV Jornadas Pedagógicas da APP, ao refletir sobre Flexibilidade Curricular e Aula de Português 
desafia: “E se começássemos pela avaliação? Numa comunidade que se une em volta da aprendizagem, se bem 
avaliar tem impacto sobre bem ensinar e bem aprender, só parece fazer sentido que avaliar tenha como 
objetivo primeiro ensinar e aprender mais e melhor (Ferreira, 2018).

Contribuir para que os alunos aprendam é o mais relevante e fundamental propósito de uma avaliação que 
se pretende pedagógica. A avaliação para a aprendizagem deve nortear todas as práticas pedagógicas e, em 
particular, os processos de ensino para que estes possam ser contínua e sistematicamente regulados e 
melhorados, favorecendo a aprendizagem. As aprendizagens específicas clarificamse através de descritores de 
desempenho observáveis e avaliáveis através de instrumentos de avaliação diversificados, adequados à 
complexidade das aprendizagens e à heterogeneidade dos alunos. Dinâmicas de trabalho cooperativo e técnicas 
de avaliação formativa valorizam o papel do aluno enquanto coautor da sua aprendizagem. A avaliação para a 
aprendizagem permite o conhecimento de pontos fortes e fracos, identificando as necessidades de aprendizagem, 
e incentiva ao desenvolvimento de competências de autorregulação as quais capacitam os alunos a 
monitorizarem e reajustarem a forma como aprendem e “obriga” o professor a reajustar a sua prática de ensino 
de modo a conseguir que todos aprendam. 

Alicerçada nestes pressupostos, fortemente compatíveis com os princípios da autonomia e flexibilidade 
curricular e da educação inclusiva, num momento em que as políticas educativas2  estão focadas na valorização 
de práticas de avaliação (formativa e sumativa) pedagógica que apoiem os alunos a aprender mais, melhor e com 
mais significado, por que motivo esta avaliação para a aprendizagem não é “assimilada” naturalmente?

Enquanto subdiretora, responsável pela coordenação pedagógica no 2.º e 3.º ciclo, enquanto dinamizadora 
da oficina de formação “Reorganizar pedagogicamente a sala de aula: cooperar, avaliar, aprender3”, conheço as 
dificuldades com que as escolas se deparam na implementação desta “nova” forma de avaliar, focada mais na 
qualidade da aprendizagem dos alunos e não tanto na classificação. Não obstante, acredito que uma conceção 
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pedagógica da avaliação contribuirá para uma escola mais inclusiva onde todos têm o direito de aprender, por 
exemplo, a escrever. 

Ensinar a escrever é trabalhoso, requer tempo, um ensino explícito, orientado e diferenciado e feedback de 
qualidade. Todavia, os “escritos” são “assumidos” mais como produto a avaliar (classificar, assinalando erros) do 
que como um processo de aprendizagem no qual o aluno é parte ativa, refletindo acerca das suas falhas e 
progressos. 

Conscientes do desajustamento desta prática, nesta comunicação, aceitamos o desafio e começamos pela 
avaliação. Em primeiro lugar, deternosemos em alguns dos aspetos que nos parecem fundamentais para a 
criação de um ambiente de sala de aula propício à implementação da avaliação pedagógica no domínio do ensino/
aprendizagem da escrita. Enunciaremos também as dificuldades apontadas pelos professores, sugerindo 
estratégias que podem contribuir para as minimizar. Concluiremos com a apresentação de um cenário de 
aprendizagem ativa, com recurso ao módulo workshop4 do Moodle no qual avaliação/ensino e aprendizagem 
aparecem integrados, envolvendo o aluno na autorregulação da sua aprendizagem.   

Palavraschave: ensino, avaliação para a aprendizagem; escrita; feedback; autorregulação.
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Estudo de caso da pedagogia da inclusão para pessoas com deficiência em 
programa de responsabilidade social empresarial com foco na educação

Francisco Acioly de Lucena Neto1 e Danúbia da Costa Teixeira2 

Resumo

A educação inclusiva no Brasil está regida por lei, e consiste em uma proposta na qual as escolas devem 
disponibilizar o acesso de alunos e alunas com deficiências ou altas habilidades no ensino regular. A inclusão 
objetiva eliminar obstáculos que limitam a aprendizagem no processo educativo. O presente trabalho tem como 
propósito analisar as contribuições da Pedagogia Inclusiva para Pessoas com Deficiência na ótica de ações de 
cunho individual e empresarial, que associadas ao planejamento estratégico da responsabilidade social destas 
instituições a fim de promover contribuições significativas para com a sociedade civil, e com a intenção de refletir 
junto à organização suas ações diante do contexto pedagógico, inclusivo e com foco na educação.  

Para tanto, participaram do questionário semiestruturado alunos com algum tipo de deficiência assistidos 
pelo Programa Futuro Digital do Instituto Maria Madalena de Oliveira Cavalcante  (IMMOC) situado em Recife, 
Pernambuco, os questionários tiveram a análise de conteúdo como recurso para apreciação dos depoimentos.  O 
trabalho foi realizado durante um período de cinco semanas, do dia 01 de junho até dia 03 de julho de 2020, com 
177 beneficiários totalizando os que concluíram positivamente o Programa; 140 jovens foram encaminhados e 
incluídos no mundo do trabalho, dos 177 jovens concluintes e contatados, 100 deles confirmaram presença.

Os alunos com deficiência responderam sobre questões direcionadas a temática da pesquisa. Os resultados 
obtidos revelaram que o processo de inclusão foi implantado no início das propostas pedagógicas com a fundação 
do IMMOC há 18 anos, e caminha de forma estruturada e com condições físicas adequadas ao processo de 
inclusão pedagógica. Foram analisados 50 questionários, superando abundantemente a estimativa das 1/5 (36 
respostas) previstas.

O IMMOC possui espaço físico adaptado para receber os alunos deficientes e dispõe de uma equipe de 
pedagogos e psicólogos capacitados para lidar com a diversidade desses alunos. A análise dos resultados permite 
concluir que o IMMOC trabalha com alunos deficientes e sem nenhum tipo de deficiência juntos em mesma sala 
de aula, apenas ocorrem adaptações nos materiais didáticos especializados como nos equipamentos e 
computadores para adequação destes alunos. Apesar disso os alunos com deficiência têm um bom 
relacionamento com os professores e demais colegas. 

O Instituto Maria Madalena de Oliveira Cavalcante  (IMMOC) foi fundado em 18 de novembro de 2002, e 
todas as ações do IMMOC são apoiadas por voluntários do quadro de pessoal da JBR Engenharia Ltda.

Diante disso, verificase a importância da implementação de mudanças na forma de ensinar para atender a 
diversidade, com a concretização da inclusão de todos com deficiência.

Palavraschave: Educação; Pedagogia Inclusiva, Pedagogia Empresarial; Responsabilidade Social; Juventude.
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Mudamse os tempos, mudamse as práticas de escrita…

Paula Cristina Ferreira1

Resumo

I – Mudamse os tempos, mudamse as vontades,

O século XXI convocou novas formas de estar, de ensinar e de aprender. Neste quadro, a escola adequase, 
paulatinamente e encontrase em transformação profunda, exigese a mudança de um espaço de transmissão de 
conhecimento para um espaço pedagógico de colaboração e de construção de saber. Exigemse, por um lado, as 
competências cognitivas, para a aquisição e aprendizagem, mas, por outro, competências emocionais para que 
haja envolvimento, experimentação e vontade de aprender. 

Este contexto dialético, cognitivo vs afetivo, revelase desafiante para o professor pois solicitaselhe 
adaptação e flexibilidade para mediar o seu conhecimento e estimular a construção do saber do aluno e, em 
simultâneo, que reestruture as suas práticas pedagógicas.  Todavia a dialética também incide sobre o aluno, que é 
convidado a pesquisar, associar, experimentar, colaborar com vista a uma construção de saber, ativa e esforçada.

Neste sentido, com a Autonomia e Flexibilidade Curricular, que assenta de forma sólida e estruturada no 
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (Martins et al. 2017, p. 19), visase que as escolas valorizem 
as competências enquanto “combinações complexas de conhecimentos, capacidades e atitudes”, onde o 
conhecimento não constitui o único alvo da aprendizagem, mas onde o desempenho dos alunos dependa da 
articulação entre as componentes cognitivas e afetivas.

II – Mudase o ser, mudase a confiança;

O estudo, em termos teóricoconcetuais, enquadrase na perspetiva da psicologia do sucesso (Dweck, 
2018; Duckworth, 2016) e na do interacionismo sóciodiscursivo, considerando em particular a sequência didática 
(Dolz, Noverraz & Schneuwly, 2004). 

Com base nestes pressupostos, exigese ao aluno, ao cidadão e à sociedade em geral uma atitude mental de 
crescimento (Dweck, 2018) que se caracteriza pela capacidade que o sujeito tem de acreditar no desenvolvimento 
das capacidades e da inteligência, pela procura constante em ultrapassar as limitações e dificuldades, pela 
perceção do desafio e do erro como fases de aprendizagem, pelo entendimento de que o esforço é o caminho para 
a excelência e para o sucesso. Neste âmbito, Duckworth (2016) defende que, apesar das diferentes capacidades, 
as pessoas bemsucedidas são aquelas que prosseguem para além do fracasso, possuem uma determinação 
vincada, que as impele a um esforço maior e intencional. 

Neste contexto teórico, a parte do projeto de investigação que se apresenta, tem dois objetivos: evidenciar 
que há contextos pedagógicos que promovem o esforço e a determinação e que, em consequência, e em particular 
a competência da escrita se pode agilizar. O estudo revela enorme pertinência na medida em que, não raras 
vezes, a escrita é considerada o “parente pobre” na aula de Português, também por ser uma competência 
processual cuja aprendizagem e desenvolvimento são morosos (Barbeiro, 1999).

III  Todo o mundo é composto de mudança,

No ano letivo 20192020, semanalmente, na aula de Português de 7.º ano do Ensino Básico, três turmas de 
uma escola do distrito de Leiria tinham uma sessão de escrita, ministrada pela investigadora com a colaboração 
da professora de Português. 

1 FPCEUP; CI&DEI; ESECS, Politécnico de Leiria
Professora Adjunta convidada na ESECS, Politécnico de Leiria, desde 2007.
Membro dos Centros de investigação: CI&DEI e FPCEUP
Áreas de interesse: Neurolinguística, Linguística (escritaleitura) e Dislexia.
Professora de Português e Francês, no ensino Básico e Secundário, de 1993 a 2018.
Autora e coautora de artigos científicos, publicados em revistas nacionais e internacionais.
Coautora de manuais de língua portuguesa.
Participação em congressos nacionais e internacionais.



No início e no final do ano letivo, preencheram o questionário sobre determinação de Duckworth para que 
fosse possível estabelecer comparações e verificar potenciais evoluções/melhorias.

Foram desenvolvidos exercícios de planificação, textualização e de revisão textual. Os alunos realizaram 
tarefas de escrita de vários géneros textuais: diário, relato, opinião, conto, descrição de paisagem; realizaram 
atividades de melhoramento de texto, de auto e heterocorreção.

Cada tarefa levada a cabo tinha, no final, uma escala onde os alunos registavam o esforço incutido. Os 
textos foram sempre redigidos em papel, numa folha de caderno diário ou ficha de trabalho, para que fosse 
possível verificar a caligrafia e os aspetos de correção linguística e de estrutura textual. 

As tarefas desenvolvidas pretenderam criar um espaço de experimentação, de treino deliberado da escrita 
para que a automatização e promoção deste domínio fosse uma realidade.

IV  Tomando sempre novas qualidades.

Os resultados que sobressaem são significativos, nomeadamente a nível da determinação, do esforço e da 
qualidade textual. 

Verificouse que a pontuação total obtida no questionário sobre a determinação melhorou em 54 % dos 
alunos, o que pode estar associado ao nível de esforço incutido em cada tarefa pois, considerando apenas a 
primeira e a última produção textual, 45% melhorou o seu nível de esforço. 

Quanto à qualidade textual também se registam resultados positivos e animadores. 
Em jeito de conclusão, a ação educativa, mais do que nunca, enfrenta desafios devido à celeridade da 

descoberta e da inovação, ao crescimento exponencial da informação o que exigirá conceitos ativos, como 
identidade, sustentabilidade, cultura, responsabilidade, autonomia, resiliência, flexibilidade e equidade.

Que não se muda já como soía.

Palavraschave: atitude mental; determinação; escrita; esforço. 
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Expressão oral: entre a avaliação holística e a avaliação analítica

Carla Marques1

Resumo

A comunicação proposta assume como objeto de estudo os processos de avaliação do domínio da 
expressão oral da disciplina de Português Língua Materna, em contexto escolar, colocando um particular enfoque 
na identificação dos itens avaliados nos momentos de observação direta das apresentações de textos orais por 
parte dos alunos. Esta reflexão terá como ponto de partida, não só os documentos propostos em manuais 
escolares para o registo de avaliação das produções orais, como também, e sobretudo, os resultados da 
observação empírica desenvolvida em sala de aula e em ambiente formativo pela comunicadora ao longo de cerca 
de uma década de estudo relacionado com o tratamento didático da oralidade em Portugal. Pretendese, 
igualmente, estabelecer uma relação entre as práticas de avaliação e os conteúdos tratados como objeto de ensino 
no domínio da expressão oral, pois, como afirma GarciaDebanc «Dismoi ce que tu évalues, je te dirai ce que tu 
enseignes. L’étude des outils d’évaluation constitue donc un bon analyseur des contenus et des compétences 
visées.» (1999: 193). Neste âmbito, será também estabelecido um paralelo entre os diferentes planos que 
estruturam um texto oral apresentado formalmente a um auditório e os conteúdos para operacionalização das 
aprendizagens previstos nas Aprendizagens Essenciais (2018).

A reflexão desenvolvida inserese no quadro do interacionismo sociodiscursivo (Bronckart: 2005), das 
propostas didáticas de Dolz e Schneuwly (2004) e dos trabalhos de Marques (2019 a, b, c), que delimitam o 
quadro conceptual do género envolvendo diferentes domínios sociodiscursivos, os vários planos envolvidos na 
produção/apresentação de um texto oral e os elementos constitutivos dos textos que atualizam diferentes 
géneros escolares do oral. 

A comunicação aqui proposta parte da análise de documentos que servem de base à avaliação da expressão 
oral usados no ensino em Portugal (constantes de manuais escolares e recolhidos a título pessoal pela 
investigadora) e dos relatos recolhidos em contexto de formação de professores, o que permitirá definir um 
quadro descritivo dos parâmetros de avaliação considerados em muitas escolas no momento da observação 
direta. Concluise, neste plano, que a escola tem tendência a adotar um olhar global sobre cada produção oral 
apresentada pelos alunos, o que revela um processo que se aproxima de uma avaliação de pendor holístico. Com 
efeito, as práticas avaliativas em contexto escolar procuram tendencialmente, a cada momento avaliativo, 
contemplar todos os eixos da oralidade, das dimensões extratextuais (considerando voz e corpo) à dimensão 
textual (com diferentes variáveis do plano textual). Na reflexão proposta, pretendese igualmente identificar o 
conjunto de dificuldades aliadas ao desenvolvimento de práticas avaliativas da oralidade que o atual panorama 
implica, a que não será também alheio o facto de o produto oral ser efémero (dificuldade a que se alia a 
impossibilidade legal de gravar/filmar as apresentações de alunos em contexto escolar). Num segundo momento 
da comunicação, pretendese definir um conjunto de conteúdos suscetíveis de se converterem em objeto de 
ensino explícito, que vão além dos conteúdos previstos para o ensino da oralidade, e em particular da expressão 
oral, nas Aprendizagens Essenciais. Para concluir, defenderseá que este desenho programático poderá estar na 
base do desenvolvimento de um modelo avaliativo analítico que permitirá ao professor centrarse, a cada 
momento avaliativo, em parâmetros específicos do plano da expressão oral. Esta opção auxiliará também o 
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desenho de um percurso de progressão nos vários domínios que envolvem a oralidade tida como um ato 
comunicativo plural, pois como defende Maurer «ce qui manque encore pour permettre des procédures 
d’évaluation, c’est une connaissance suffisament fine des objets d’apprentissage relevant de l’oral, connaissance 
qui permette de dépasser un regard trop global pour aboutir à des propositions de programmes et de 
progressions” (2001: 64).

Palavraschave: expressão oral; avaliação da expressão oral; conteúdos do ensino do texto oral.
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As conceções de alunos do 2.º Ciclo do Ensino Básico sobre o ensino e a 
aprendizagem da Gramática do Português

Valter Rato1, Susana Pereira2 e Bianor Valente3

Resumo

Há já algum tempo que a Gramática tem vindo a ser catalogada como uma competência problemática no 
ensinoaprendizagem do Português (Silva, 2016). A literatura e os estudos que envolvem como participantes 
professores e alunos dos mais diversos ciclos de ensino têm confirmado esta perceção (cf. Ferreira, 2012, 2018). 

Deste modo, uma larga maioria de docentes confessa: (i) desvalorizar o trabalho da Gramática a favor das 
restantes componentes da língua (Silva & Pereira, 2017); (ii) promover atividades, na sua generalidade, de 
natureza dedutiva/expositiva (Pereira, 2010); (iii) apresentar dificuldades numa dimensão científica e 
pedagógica (Cardoso, Pereira, Leite & Silva, 2018); (iv) ter havido uma instabilidade de programas educativos 
oficiais e a falta de uma terminologia linguística uniformizadora (Viegas & Teixeira, 2019). 

No mesmo sentido, os alunos têm apresentado resultados francamente insatisfatórios em exercícios de 
explicitação gramatical (Ucha, 2007) e evidenciam valorizar outras competências da sua língua materna 
(SimSim & Rodrigues, 2006). Face ao referido, a literatura tem veiculado a ideia de que os alunos não se sentem 
motivados nem gostam de aprender Gramática (Gorgulho & Teixeira, 2016). 

Não obstante, os estudos são escassos quando se pretende saber, de uma forma mais precisa, as conceções 
que os alunos apresentam a respeito da competência gramatical. No entender de Madeira (2005), as conceções 
influenciam o processo de ensinoaprendizagem dos professores e dos alunos pelo que se torna importante 
conhecêlas.

Desta forma, está a ser desenvolvido, em seis turmas do 2.º Ciclo do Ensino Básico (2.º CEB) de uma 
escola localizada na área metropolitana de Lisboa, um estudo empírico de natureza mista, que visa precisamente 
conhecer as conceções dos alunos sobre o ensino e aprendizagem da Gramática. Definiramse os seguintes 
objetivos gerais que suportarão a investigação: (i) conhecer as conceções dos alunos de 2.º CEB sobre o ensino e 
a aprendizagem da Gramática do Português; (ii) relacionar as suas conceções com os desempenhos que 
apresentam: (iii) caracterizar, de acordo com as experiências dos alunos, as diferentes metodologias adotadas 
pelos docentes no ensino dos conhecimentos gramaticais e relacionálas com as conceções e com os 
desempenhos académicos dos alunos.

Para a concretização destes objetivos, será aplicado um inquérito por questionário, com o objetivo de se 
traçar os vários perfis de alunos do 2.º CEB, tendo em conta o seu nível de conhecimento gramatical e as 
conceções que apresentam sobre a componente da língua em estudo. Posteriormente, será dinamizado um focus 
group como forma de se aprofundar algumas respostas fornecidas pelos participantes no questionário, tendo por 
base os perfis definidos, e de se conhecer mais algumas conceções que os alunos possam partilhar em grupo. 

1 Nota biográfica: Valter Rato fez a sua formação inicial na Escola Superior de Educação de Lisboa onde frequentou o 
Mestrado em Ensino do 1.º e do 2.º ciclos do Ensino Básico. Atualmente, está a frequentar o mestrado académico (pós
profissionalizante) em Didática da Língua Portuguesa no 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico, na referida instituição de ensino, 
e a lecionar numa escola pública do concelho de Almada com turmas do 5.º e 6.º anos. Já publicou um artigo no 13.º ENAPP 
e outros relacionados com visitas de estudos e com pesquisas guiadas por projetos.

2 ESELx
Nota biográfica: Susana Pereira é doutorada em Linguística (Semântica) pela Universidade Nova de Lisboa. É professora 
coordenadora na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Lisboa desde 2008, sendo responsável por 
disciplinas na área da linguística na formação inicial e contínua de professores. Tem desenvolvido investigação nos 
domínios de linguística e didática do português e publicado textos científicos nestas áreas.

3 ESELx
Nota biográfica: Bianor Valente é licenciada em Ciências da Natureza (Biologia e Geologia) pela Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e Doutora em Educação (ramo Didática das Ciências) pelo Instituto de 
Educação da Universidade de Lisboa. Atualmente é professora adjunta da Escola Superior de Educação de Lisboa do 
Instituto Politécnico de Lisboa e Presidente do Departamento de Formação e Investigação em Currículo e Didáticas. 
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Após a validação dos instrumentos construídos, está a decorrer a fase de recolha de dados, que será seguida pelo 
seu tratamento e análise. 

Face ao exposto, a recolha e a análise dos dados permitirá responder a questões como: (i) Que conceções 
apresentam os alunos do 2.º CEB sobre o ensino e a aprendizagem da Gramática?; (ii) Com que conteúdos os 
alunos mais/menos se identificam?; (iii) Será que os alunos do 2.º CEB gostam de aprender Gramática?; (iv) 
Como é trabalhado o conhecimento gramatical?; (v) Que tipo de atividades os alunos preferem?

Palavraschave: 2.º Ciclo do Ensino Básico; Conceções; Gramática; Português.
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Avaliação da compreensão da leitura em Provas Finais de Português de 9.º ano 
(20122019)

Noémia Jorge1

Resumo

Pretendese, nesta comunicação, refletir sobre a forma como a compreensão da leitura tem sido (e pode 
ser) avaliada nas Provas Finais de Português (Língua Materna) realizadas no final do 9.º ano de escolaridade.

A reflexão é sustentada pela análise das oito Provas Finais de Português/Língua Portuguesa realizadas na 
1.ª fase/chamada de exames, entre 2012 e 2019 (Prova 91). Com vista ao recorte de dados selecionados para a 
análise, foram delimitadas como unidades de análise apenas as secções das provas centradas na leitura/
compreensão de textos escritos, constituídas por um texto/excerto textual e pelas questões que avaliam a 
compreensão do mesmo. 

Ainda em termos metodológicos, tendo em conta os processos de metacognição convocados nos itens que 
avaliam a compreensão leitora das várias provas que constituem o corpus, foram estabelecidos parâmetros de 
análise que resultam da articulação de duas perspetivas distintas:

I) a taxonomia da compreensão da leitura, centrada em quatro níveis de compreensão: compreensão 
literal, compreensão inferencial, reorganização da informação, compreensão crítica (proposta por 
Barrett (1976) e Català et al. (2001) e divulgada, no contexto português, por Viana et al., 2020, entre 
outros); 

II) os processos de integração envolvidos na construção de significado, designadamente os que 
compreendem “as marcas explícitas entre as proposições ou as frases, ou seja, os referentes e os 
conectores” (Giasson, 2001, p. 81) e que asseguram a coesão local do texto. 

No quadro seguinte apresentase um “mapeamento” dos níveis de compreensão testados, relativamente a 
cada texto/excerto selecionado, por ano letivo. Apresentase também o formato de tarefas solicitadas em cada 
parâmetro (ver legenda).

1 ESECSIPL; CLUNL
Nota biográfica: Noémia Jorge é professora adjunta convidada na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do 
Politécnico de Leiria e investigadora integrada no Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa, mais 
concretamente no grupo Gramática & Texto.
2 A designação dos textos é feita de acordo com a atividade social em que os mesmos são produzidos (texto literário, 
jornalístico, académico); no caso dos textos literários, indicase ainda o modo enunciativo predominante (modo narrativo, 
dramático, lírico); quando pertinente, apresentamse ainda os géneros textuais adotados (epopeia, auto, crónica).
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A observação dos dados apresentados permite chegar a várias conclusões:
• a compreensão inferencial (focada na dedução de suposições sobre o conteúdo do texto a partir de 

indícios textuais e de conhecimentos extratextuais) é o nível de leitura mais avaliado nas provas em 
análise; no entanto, nos textos literários fazse por meio de tarefas de resposta aberta, ao passo que 
em textos jornalísticos e académicos preponderam os itens de escolha múltipla;

• a compreensão literal (centralizada no reconhecimento de informação explicitamente apresentada no 
texto) tem sido progressivamente menos avaliada;

• a reorganização de informação (baseada na esquematização, na síntese ou no resumo de informação) é 
avaliada de duas formas: nos textos literários, incide em secções específicas dos textos, sendo avaliada 
através de itens de resposta aberta; nos textos “não literários”, incide sobre todo o texto e é 
exclusivamente avaliada com base em tarefas de reordenação de informação;

• a avaliação da compreensão crítica (centrada na emissão de juízos de valor de carácter subjetivo) é 
residual, surgindo associada apenas à compreensão de textos literários.

Face aos resultados obtidos e tendo em conta o novo paradigma educativo – enquadrado pelo Perfil dos 
Alunos e pelas capacidades de pensamento crítico e de comunicação por ele advogadas –, sugerese: 

I. quanto aos níveis de compreensão a avaliar, um maior investimento na avaliação da compreensão 
crítica de textos – sejam eles textos literários ou textos produzidos noutras atividades sociais 
(jornalística, académica, outra), por forma a mobilizar processos cognitivos com níveis mais elevados de 
complexidade, que requeiram a emissão de juízos de valor, a argumentação e a construção de 
conhecimento (pessoal);

II.em termos metodológicos, a diversificação das tarefas solicitadas nos questionários, contrariando o 
efeito de “padronização” que tende a gerarse em relação à avaliação da compreensão (ex.: item de 
ordenação como forma de avaliar a reorganização de informação; itens de resposta aberta como forma 
de avaliar a compreensão de textos literários vs. itens de seleção como forma de avaliar a compreensão 
de textos “nãoliterários”).

Palavraschave: compreensão da leitura; avaliação externa; níveis de compreensão.
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Avaliação externa e representatividade 
de autores, textos e modos literários – que relação?

Maria Alexandra Leitão1 e Noémia Jorge2

Resumo

Os documentos curriculares que têm norteado o ensino do português no 2.º e 3.º CEB, nestes últimos 
vinte anos (desde o Programa de Português do Ensino Básico às Aprendizagens Essenciais, passando pelas Metas 
Curriculares e pelo Programa e Metas Curriculares) são, a nosso ver, instrumentos promotores do conhecimento 
de autores variados. Ao longo do ensino básico, os alunos contactam com obras da literatura infantil e juvenil, da 
tradição oral (em prosa e em verso), da literatura nacional ou de expressão portuguesa e da literatura estrangeira 
(com destaque para os clássicos juvenis), lendo textos pertencentes aos três modos literários (narrativo, lírico, 
dramático). Às listas indicadas nos documentos curriculares, acrescem as listas do Plano Nacional de Leitura 
(PLN), que promovem o contacto com obras literárias com diversos graus de atualidade. 

Na nossa comunicação, procuraremos mostrar que a diversidade de autores e de textos preconizados nos 
documentos curriculares não se reflete, no entanto, nas provas de avaliação externa de 2.º e 3.º CEB. Para isso, 
analisaremos as 42 provas de avaliação externa realizadas no âmbito da disciplina de Português, no 2.º e 3.º 
CEB, entre 2008 e 2018 (6 Provas de Aferição de 5.º Ano/2.º CEB, 8 Provas Finais de 6.º Ano; 2 Provas de 
Aferição de 8.º Ano, 26 Provas Finais de 9.º Ano).

Os resultados da análise encontramse esquematicamente apresentados nos gráficos 1 e 2 (p. 28)
Os dados apresentados permitemnos concluir que:

• embora seja privilegiada a representatividade de autores (13 autores nas 14 provas de 2.º CEB e 25 
autores nas 28 provas de 3.º CEB), no 3.º CEB não pode deixar de ser notado o destaque de Gil 
Vicente e de Luís de Camões (que decorre do estatuto de obrigatoriedade de estudo das obras Auto da 
Barca do Inferno ou Auto da Feira e Os Lusíadas, em contraste com o estatuto de opcionalidade de 
lecionação das restantes obras);

• a relação entre os autores/obras representados nas provas de avaliação externa e os autores/obras 
sugeridas no PNL tende a ser menosprezada;

• a literatura estrangeira (em que se incluem as literaturas brasileira, africanas, macaense e timorense) é 
completamente secundarizada nas provas de ambos os ciclos de ensino; o mesmo acontece 
relativamente aos textos poéticos e dramáticos, que raramente são objeto de avaliação.

É um facto que a avaliação externa condiciona todo o processo de ensinoaprendizagem, quer em termos 
de manuais escolares, quer ao nível das práticas efetivas de sala de aula. No caso da disciplina de Português – e 
concretamente do domínio da Educação Literária, a opção, em provas de avaliação externa (em que são as 
questões sobre os textos “que, em quantidade e em diversidade, marcam a natureza quer da avaliação aferida 
quer do exame final” – Silva, 2017, p. 38) por determinado autor e texto tem consequências ao nível dos manuais 
escolares e das práticas de sala de aula, sendo atribuído muito “espaço” ao texto narrativo, em detrimento dos 
restantes modos literários, contribuindo para a manutenção de “preferências cristalizadas de leitura, 
circunscritas ao texto narrativo” (Gamboa, 2013, p. 21).

Nesse sentido, parecenos fundamental combater o efeito de padronização que se tende a instalar 
relativamente à seleção de autores e textos literários em provas de Aferição e em Provas Finais (cf. Ferreira, 
2015). O combate a essa “padronização” contribuiria, a nosso ver, para a consecução de um dos propósitos 
referidos no DecretoLei n.º 17/2016, de 4 de abril: “Informar e sustentar intervenções pedagógicas, reajustando 
estratégias que conduzam à melhoria da qualidade das aprendizagens, com vista à promoção do sucesso 
escolar” (Artigo 23.º)

1 AE Correia Mateus
Nota biográfica: Maria Alexandra Duarte da Silva Leitão, natural de Castelo Branco, Licenciada em Ensino de Português e 
Inglês, pela Escola Superior de Educação de Castelo Branco, 1992, Mestre em Língua, Cultura Portuguesa e Didática, pela 
Universidade da Beira Interior, Covilhã, 2005. Atualmente, exerce funções docentes na Escola E. B. 2/3 Dr. Correia Mateus, 
em Leiria, onde leciona a disciplina de Português, ao 2.º CEB.

2 ESECSIPL; CLUNL
Nota biográfica: ver p. 24
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Gráfico 1: 
Representatividade de autores nas provas de avaliação externa de português (2.º e 3.º CEB)

Gráfico 2: 

Representatividade de literaturas, de épocas e de modos/géneros literários 
em provas de avaliação externa de português (2.º e 3.º CEB)
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Palavraschave: avaliação externa; literatura portuguesa; períodos literários; modos literários; cânone literário.
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Avaliação da aprendizagem: 
uma reflexão teórica mediante as práticas encontradas numa escola capixaba

Izadora Pedruzzi e Karine Silveira

Resumo

A avaliação da aprendizagem é tópico para diversas discussões e pesquisas, seja no ensino básico ou 
superior, e está presente nas aulas de didática, nos cursos de  licenciatura  e  nas  formações  continuadas  
oferecidas  a  diversos docentes que já exercem a profissão. Devido às falhas no processo de avaliação que 
encontramos hoje no ensino, dentre elas o uso classificatório da nota obtida e a dicotomia existente entre o 
momento de ensinar e o momento de avaliar, tratar sobre essa temática tornouse fundamental para a melhoria 
da educação.

Isso posto, a fim de refletirmos sobre o ato de avaliar presente nas práticas educacionais, optamos por 
conhecer essas práticas em uma escola estadual de ensino médio localizada em Vargem Alta, região serrana do 
Espírito Santo, no final do segundo semestre de 2018, momento em que ocorreram as avaliações finais e reuniões 
pedagógicas para se discutir o rendimento dos estudantes. A escola que nos proporcionou esse momento de 
diálogo e aprendizagem, por meio de conversas informais com a equipe, foi selecionada devido à experiência da 
autora da pesquisa em ter sido aluna dessa instituição e por essa escola ter sua pontuação na avaliação do 
Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo  Paebes  acima da nota de toda a rede estadual. 
Destacamos aqui que a média da escola na disciplina de Língua Portuguesa para a 3º série do ensino médio no 
período de 2015 a 2018 foi de 307,42 e a média estadual no mesmo período foi de 281,6. Além disso, é 
importante destacar que os docentes participantes eram, no momento da coleta de dados, os únicos que 
lecionavam a disciplina de Língua Portuguesa na escola, por isso apresentamos paráfrases de apenas dois relatos. 
A escolha da disciplina de Língua Portuguesa ocorreu devido à área de atuação das autoras do estudo.

É relevante destacar que esta pesquisa pautase, principalmente, na concepção de avaliação proposta por 
Hoffman (2011), em que a avaliação seria mediadora  dos processos de ensino e aprendizagem, visto que 
representaria a  reflexão que se transforma em ação, permitindo ao educador refletir sobre sua própria realidade 
bem como a de seus estudantes, acompanhando o passo a  passo na construção do conhecimento; e na concepção 
proposta por Luckesi (2000), o qual considera a avaliação um processo amoroso, inclusivo, dinâmico e 
construtivo, que acolhe o educando. Com o objetivo de estimular uma mudança de abordagem da avaliação da 
aprendizagem, buscamos defender o modelo mediador e acolhedor nas práticas avaliativas.

O presente estudo foi desenvolvido a partir de uma entrevista semiestruturada. Foi elaborado um conjunto 
de questões previamente definidas, mas estas foram propostas em um contexto muito semelhante ao de uma 
conversa informal, a qual foi realizada na biblioteca da instituição. Os funcionários que estavam presentes, no 
ambiente da conversa, eram apenas os docentes que responderiam ao questionário, o que os deixou à vontade 
para relatarem a realidade vivida por eles sem a tensão da presença de um gestor. Ademais, o encontro  foi 
realizado no horário de planejamento dos entrevistados, a fim de que nenhuma de suas aulas fossem 
interrompidas, deixandoos despreocupados, por consequência, quanto ao tempo gasto para exposição dos 
relatos.

As perguntas foram direcionadas aos professores e os apontamentos foram registrados em anotações feitas 
para análises posteriores. Os dados recolhidos se referiam às experiências dos docentes com a avaliação da 
aprendizagem e aos resultados obtidos pelos estudantes ao longo do ano de 2018, sendo analisados a partir da 
teoria da avaliação da aprendizagem escolhida para estudo.

A partir da investigação realizada, as autoras observaram que, por  detrás das práticas avaliativas dos 
profissionais entrevistados, existem marcas da concepção de avaliação bancária da aprendizagem (Fidalgo, 
2006), com características tradicionais, muito relacionadas ao exame e ao simples registro de notas. Entendese, 
todavia, que a justificativa para tal fato seria a ausência de contato com teorias que defendem um fazer avaliativo 
mediador, integrante do processo de ensino.
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A partir dessa defasagem no acesso à concepção mediadora do ato de avaliar, tornase possível 
compreender a necessidade da oferta de disciplinas que tratem sobre a avaliação ainda em meio aos cursos de 
licenciatura, a fim de tornar possível o contato diversificado com o tema. Dessa forma futuros professores têm a 
possibilidade de conhecer novas práticas e filosofias do processo avaliativo, chegando às salas de aula com o 
entendimento de  que, como explica Luckesi (2000), a avaliação possui diversos propósitos, dentre eles o de 
acolher o estudante, diagnosticar a situação encontrada em cada caso e decidir como melhorar o processo ensi
noaprendizagem.

Palavraschave: avaliação; aprendizagem; ensino.
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