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Resumo 

Esta investigação encontra-se assente no relatório final de Mestrado em Educação Pré-

Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico. Concentrou a sua atenção na promoção 

de atividades resultantes do desenvolvimento da linguagem oral e escrita, com recurso 

transversal a softwares educativos de uso livre, quer em contexto Pré-Escolar, quer em 1º 

ciclo do ensino básico. 

Optou-se pelo modelo de investigação-ação que envolve: 1) A recolha de dados da 

situação real de ambos os contextos usando técnicas como a observação naturalista, a 

gravação de áudios e a análise de documentos institucionais; 2) A identificação de 

necessidades a partir da comparação entre os dados recolhidos e analisados na situação 

real e a revisão de literatura efetuada (situação ideal); 3) A elaboração de planos de ação 

(PA) que centraliza a sua finalidade na remediação das lacunas detetadas, com recurso à 

utilização das tecnologias de informação e comunicação; 4) A análise resultante da 

implementação dos PA e síntese das tarefas concretizadas no pré-escolar e no 1º ciclo do 

ensino básico; 5) As considerações finais do estudo que veiculam a síntese da 

investigação, aliada a uma reflexão crítica do estudo, onde se refere os pontos positivos, 

as principais limitações/dificuldades sentidas e sugestões para estudos futuros. 

Palavras-Chave: Linguagem oral; escrita; consciência fonológica; ortografia; incorreções 

ortográficas; tecnologias da informação e comunicação (TIC); investigação-ação. 
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Abstract 

This investigation is based on the final report of the Master in Pre-School Education and 

Teaching of the 1st Cycle of Basic Education. It focused its attention on the promotion of 

activities resulting from the development of oral and written language, with transversal 

recourse to free educational software, both in pre-school contexts and in the 1st cycle of 

basic education. 

The action research model was chosen, which involves: 1) Collecting data on the real 

situation of both contexts using techniques such as naturalistic observation, audio 

recording and analysis of institutional documents; 2) Identification of needs from the 

comparison between the data collected and analyzed in the real situation and the literature 

review carried out (ideal situation); 3) The elaboration of action plans (AP) that focus on 

the remediation of the detected gaps, using information and communication technologies; 

4) The analysis resulting from the implementation of the PA and synthesis of the tasks 

carried out in pre-school and in the 1st cycle of basic education; 5) The final 

considerations of the study that convey the synthesis of the investigation, combined with 

a critical reflection of the study, which refers to the positive points, the main 

limitations/difficulties felt and suggestions for future studies. 

Key words: Oral language; writing; phonological awareness; orthography; spelling 

errors; information and communication technologies (ICT); action research. 
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Introdução  

A presente investigação é sustentada nas experiências que envolveram grupos de 

crianças/alunos pertencentes ao ensino pré-escolar e ao ensino do 1º ciclo do ensino 

básico (turma de 1º ano), no decurso das práticas profissionais II e III. A observação 

realizada e subsequente análise de dados recolhidos (Situação Real) foi enquadrada no 

marco teórico (Situação Ideal) e permitiu averiguar a existência de discrepâncias.  

O presente trabalho de investigação pretende estudar situações específicas que promovam 

o desenvolvimento da linguagem oral e escrita, com recurso transversal as tecnologias da 

informação e comunicação (TIC). Com base nas necessidades identificadas, em ambos 

os contextos, foram desenvolvidos planos de ação com o intuito de superar as principais 

dificuldades evidenciadas e no processo de ensino-aprendizagem foram incorporadas 

ferramentas tecnológicas, softwares/aplicações digitais de acesso livre que facilitaram a 

concretização dos objetivos da pesquisa. 

Foi definido o objetivo geral do estudo que: 

 Compreende como a linguagem oral e escrita se desenvolve durante a educação 

pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico, respetivamente, e desencadear 

procedimentos para a sua consecução harmoniosa. 

De acordo com o propósito tecido, o estudo estrutura-se em quatro capítulos: 

1. Estado da Arte – apresenta a revisão de literatura tendo em conta a visão de 

diferentes autores sobre a temática e encontra-se organizada em cinco partes: 

a. A análise dos documentos estruturantes da matriz curricular em vigor, à 

data, no pré-escolar e no 1º ciclo do ensino básico; 

b. A pesquisa fundamentada dos conceitos de linguagem oral e escrita; 

c. A dimensão gráfica e ortográfica da escrita, com enfase nas incorreções 

ortográficas; 

d. O conceito de TIC, as suas potencialidades em sala de aula e no 

desenvolvimento da literacia; 

2. Estudo empírico e metodologia – engloba todo o estudo empírico e aspetos 

metodológicos, onde é delimitada a problemática, se apresenta a metodologia de 
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investigação-ação escolhida para a concretização do estudo. São ainda 

apresentados os participantes no estudo, as técnicas e instrumentos de recolha de 

dados utilizados; 

3. Planos de ação (PA) da elaboração aos resultados – aqui é efetuada a análise 

de resultados da observação naturalista, das gravações áudio, da análise 

documental institucional e de diálogos informais com a educadora e professora do 

1º ciclo. Nesta análise, foram identificadas as necessidades reais e posteriormente 

relacionadas com o corpus teórico do estudo, dando origem à descoberta de 

discrepâncias que indiciaram o desenho dos PA, quer para o pré-escolar, quer para 

o 1º ciclo do ensino básico; 

a. Análise e discussão de resultados da implementação dos PA – Esta 

secção reflete os resultados obtidos após a implementação dos PA;  

4. Considerações finais – Neste último capítulo são apresentadas as considerações 

finais do estudo onde é feita a síntese da investigação, aliada a uma reflexão crítica 

do estudo, referindo os pontos positivos, as principais limitações/dificuldades 

sentidas e sugestões para estudos futuros. 
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Capítulo I – Estado da Arte 

1. Documentos curriculares 

1.1. Orientações curriculares para a educação pré-escolar1  

O pré-escolar é considerado como a primeira etapa da educação básica, e, dá resposta à 

dinâmica curricular pretendida para a educação pré-escolar. Encontramos enquadramento 

para esta primeira etapa educativa no documento onde estão situadas as orientações que 

apoiam a criação e gestão do currículo para a educação pré-escolar. Este documento 

denominado de Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar (OCEPE), 

encontra-se estruturado de forma abrangente, sendo então preenchido por cada educador, 

em colaboração com a equipa educativa da instituição de ensino ou agrupamento de 

escolas (Silva et al, 2016, p.5). 

Tal como o próprio nome indica, as OCEPE nada mais são do que indicações gerais e 

abrangentes que permitem guiar os educadores relativamente às suas ações, incentivando-

os a apoiar diversas opções educacionais e incorporando diferentes currículos (Chambel, 

2015, p.16). As OCEPE elegem as crianças elementos ativos no processo educativo, isto 

é, são participantes ativos na construção de competências e capacidades. As presentes 

diretrizes também abordam a necessidade de proporcionar as mesmas oportunidades 

educacionais para todas as crianças, estabelecendo uma relação entre as 

características/necessidades das mesmas e o tipo de pedagogia adotada. Chambel (2015) 

complementa esta informação referindo: 

 O ato de observar cada criança e o grupo permite ao Educador conhecer as suas 

capacidades, interesses e dificuldades, permite também recolher as informações sobre o 

contexto familiar e o meio em que as crianças vivem, para compreender melhor as 

caraterísticas das mesmas e adequar o processo educativo de acordo com as suas 

necessidades. A observação constitui a base do planeamento e da avaliação, servindo de 

suporte à intencionalidade do processo educativo (Chambel, 2015, p.17). 

                                                           
1 Ver decreto-lei: https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/147-1997-358959 

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/147-1997-358959
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Importa ainda mencionar que as OCEPE estão estruturadas em diversas áreas de 

conteúdos que se encontram interligadas entre si. Mais especificamente, “estas áreas são 

transversais e os seus conteúdos pressupõem a interligação entre desenvolvimento e 

aprendizagem, favorecendo a articulação entre si, permitindo também a articulação da 

Educação Pré-Escolar com o 1.º Ciclo” (Cruz, 2012, citado por Chambel, 2015, p.18). As 

áreas de conteúdos incluem: 

1) Formação Pessoal e Social – É uma área transversal que se centra no 

desenvolvimento de atitudes, valores e disposições para que as crianças se tornem 

elementos da sociedade autónomos, conscientes e solidários. 

2) Expressão e Comunicação – engloba um conjunto de diferentes domínios, cuja 

articulação auxilia as crianças a “interagir com os outros, dar sentido e representar 

o mundo que a rodeia”, a saber: 

a. Domínio da Educação Física - aborda o desenvolvimento das habilidades 

motoras, incluindo a forma como as crianças devem “compreender” o seu 

próprio corpo; 

b. Domínio da Educação Artística – inclui as possibilidades de as crianças 

usarem diferentes expressões artísticas para se expressarem, 

comunicarem, representarem e compreenderem o mundo; 

c. Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita – fundamental 

para a educação pré-escolar como ferramenta de expressão e comunicação 

que as crianças vão ampliando e dominando gradativamente nesta fase do 

processo educativo. Também é importante nesta fase promover o 

surgimento da linguagem escrita através da exposição e uso da leitura e da 

escrita em contextos reais e funcionais relevantes para a vida diária das 

crianças. O presente domínio compreende ainda as seguintes componentes 

que permitem contemplar a especificidade da linguagem oral e escrita: 

i. Comunicação oral; 

ii. Consciência linguística; 

iii. Funcionalidade da linguagem escrita e sua utilização em contexto; 

iv. Identificação de convenções da escrita; 

v. Prazer e motivação para ler e escrever. 

d. Domínio da Matemática – desempenha um papel vital na estruturação da 

mente, no desenvolvimento do raciocino lógico e possui um desempenho 
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muito importante na vida quotidiana das crianças. Nisto, “acesso a esta 

linguagem e a construção de conceitos matemáticos e relações entre eles 

são fundamentais para a criança dar sentido, conhecer e representar o 

mundo”. 

3) A Área do Conhecimento do Mundo é um campo de conscientização de diversas 

ciências que possui um impacto no questionamento e exploração intelectual 

organizada, possibilitando às crianças uma compreensão mais significativa do 

mundo que as rodeia. Esta é uma área que apresenta diferentes componentes tais 

como a Introdução à Metodologia Científica, a Abordagem às Ciências e o 

Mundo tecnológico e Utilização das Tecnologias. 

Existe também uma secção final que foca a continuidade e transição educacional, uma 

vez que, quando as crianças iniciam o 1º ciclo do ensino básico, já detêm (idealmente) 

um conjunto de competências e capacidades que facilitam essa transição (Silva et al, 

2016, p.6). 

1.2. Aprendizagens essenciais para o 1º ciclo do ensino básico2 

As Aprendizagens Essenciais (AE) são consideradas como o ponto de referência para a 

aquisição de competências e capacidades elementares. As AE foram criadas em 

conformidade com as áreas de competências citadas no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória e abarcam um conjunto de documentos que visam orientar os 

docentes/estabelecimento de ensino relativamente à gestão do currículo, assentando na 

planificação, realização e avaliação do ensino e da aprendizagem (DGE, s.d.). Por outras 

palavras, Costa et al, (2022), afirma que as Aprendizagens Essenciais: 

(…) visam promover o desenvolvimento das áreas de competências inscritas no PA e 

garantir um corpo comum de aprendizagens para todos os alunos, nos diferentes ciclos 

de ensino e áreas do saber. As AE são, assim, definidas como o conjunto comum de 

conhecimentos a adquirir, identificados como os conteúdos de conhecimento disciplinar 

estruturado, indispensáveis, articulados conceptualmente, relevantes e significativos, 

bem como de capacidades e atitudes a desenvolver obrigatoriamente por todos os alunos 

                                                           
2Ver decreto-lei: https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/55-2018-115652962 

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/55-2018-115652962
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em cada área disciplinar ou disciplina, tendo, em regra, por referência o ano de 

escolaridade ou de formação (Costa et al, 2022, p. 21). 

As AE, enquanto documento de referência, veiculam a componente curricular em prol do 

desenvolvimento do conhecimento dos alunos, das suas capacidades e atitudes. 

Explicitando estes três conceitos, as aprendizagens essenciais dão uma elevada 

importância aos conteúdos que “os alunos devem saber (os conteúdos de conhecimento 

disciplinar estruturado, indispensáveis, articulados concetualmente, relevantes e 

significativos)”, aos “processos cognitivos que devem ativar para adquirir esse 

conhecimento (operações/ações necessárias para aprender)” e ao “saber fazer a ele 

associado (mostrar que aprendeu), numa dada disciplina” (DGE, s.d.). Dito isto, conclui-

se que todo o processo de aprendizagem é um ciclo alargado, com continuidade e 

articulação vertical que se aplica a todos os alunos durante a sua formação. 

a) Aprendizagens Essenciais de Português 1º ano do ensino básico 

O ensino da língua portuguesa reúne um conjunto de objetivos importantes que incluem, 

sucintamente, a educação concreta da competência leitora e escrita e o desenvolvimento 

de uma consciência crítica perante questões sociais, artísticas, culturais, etc. Por 

intermédio da informação disponibilizada pela Direção Geral da Educação, (2018), 

conclui-se que: 

Estes objetivos para o ensino e a aprendizagem da língua portuguesa ao longo dos doze 

anos de escolaridade obrigatória têm em conta a realidade vasta e complexa que é uma 

língua e incorpora o conjunto das competências que são fundamentais para a realização 

pessoal e social de cada um e para o exercício de uma cidadania consciente e 

interventiva, em conformidade com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória (DGE, 2018, p.1).  

Dito isto, um aluno que conclua a escolaridade obrigatória deve, idealmente, ter cumprido 

os objetivos citados (e não só), e, acima de tudo, possuir as competências do foro 

linguístico bem desenvolvidas. Estas fazem parte de uma definição mais ampla da 

linguagem que inclui uma compreensão da sua estética, do seu papel no processo 

comunicativo, na função que desempenha relativamente ao desenvolvimento do 

pensamento crítico e no ensino concreto da literatura e da escrita. Todos estes pontos 
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estão inseridos nos vários domínios das AP de Português, nomeadamente, a Oralidade, 

a Leitura-Escrita, a Educação Literária e a Gramática. 

As aprendizagens Essenciais de Português 1º ano do ensino básico focalizam a sua 

atenção no desenvolvimento dessas competências, assim como nos diversos enfoques 

educacionais que se cruzam na área do Português, a saber: 

● A produção e a receção de textos sejam eles a partir de formatos orais, escritos ou 

multimodais; 

● A educação literária e conhecimento explícito da língua tendo em conta a sua 

estrutura e funcionamento. 

Ao analisar os pontos presentes, conclui-se que ambos se complementam no sentido em 

que promovem a aquisição de habilidades específicas que inevitavelmente se relacionam 

com o desenvolvimento de uma alfabetização mais compreensiva e abrangente. De 

acordo com próprio documento, estas têm em consideração: 

- Uma participação segura nos «jogos de linguagem» que os falantes realizam ativando 

saberes de uma pluralidade de géneros textuais, em contextos que o digital tem vindo a 

ampliar;  

- Uma correta e adequada produção e uma apurada e crítica interpretação de textos;  

- Um conhecimento e uma fruição plena dos textos literários do património português e 

de literaturas de língua portuguesa, a formação consolidada de leitores, um adequado 

desenvolvimento da consciência linguística e um conhecimento explícito da estrutura, 

das regras e dos usos da língua portuguesa (DGE, 2018, p.2). 

b) Orientações Curriculares da componente Tecnologias de Informação e 

Comunicação no 1º ciclo do ensino básico 

As Orientações Curriculares da componente Tecnologias de Informação e Comunicação 

(OCTIC) são transversais a todos os currículos. Tal deve-se ao facto de estarem integradas 

no 1º ciclo do ensino básico, centrando-se numa aprendizagem de natureza instrumental. 

As OCTIC encontram-se organizadas em quatro domínios distintos, nomeadamente, a 

Cidadania Digital, Investigar e Pesquisar, Comunicar e Colaborar e Criar e Inovar. 

Os domínios possuem um papel fundamental na adequação das estratégias de ensino às 
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necessidades específicas de cada aluno e proporcionam a oportunidade de desenvolver 

habilidades digitais básicas, ao mesmo tempo que implementam estratégias de caráter 

pedagógico. (DGE, s.d., p.1) 

É essencial que os alunos reconheçam a importância de incluir as tecnologias de 

informação no currículo, dado que o desenvolvimento de habilidades digitais conscientes 

levarão a uma cidadania ativa, crítica e responsável. Como tal, as Orientações 

Curriculares da componente Tecnologias de Informação e Comunicação estabeleceram 

que, ao longo do 1º ciclo do ensino básico, os alunos deverão aprender de forma 

progressiva a (DGE, s.d., p.2): 

● Utilizar as tecnologias e os serviços digitais de um modo crítico, reflexivo e 

responsável; 

● Desenvolver competências especializadas de pesquisa e análise de fontes online; 

● A comunicar efetivamente usando os media e outros recursos digitais; 

● A explorar criativamente novas ideias e desenvolver o seu pensamento 

computacional. 

As Orientações Curriculares da componente Tecnologias de Informação e Comunicação 

são uma componente de interesse transversal, é fundamental que no planeamento da 

aprendizagem, os professores a incluam nos seus planos de ensino ao longo do ano. Estes 

têm um papel central na implementação de níveis de progressão, a fim de estabelecer e 

adaptar ações estratégicas para atender às necessidades e interesses específicos dos seus 

alunos. Para além disso, os professores devem considerar e verificar os recursos 

disponíveis no estabelecimento escolar de modo a promover o desenvolvimento de 

oportunidades de aprendizagem. Portanto, de acordo com a DGE, (s.d.): 

(…) assumindo-se as TIC, no 1.º ciclo, como uma área transversal de carácter 

eminentemente prático, é importante que as situações de aprendizagem a desenvolver 

apelem a uma integração curricular plena, mobilizando aprendizagens das restantes 

componentes do currículo deste ciclo de ensino (DGE, s.d., p.2). 
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2. A Linguagem oral e escrita  

2.1. A oralidade 

Uma das características elementares dos seres humanos é sua capacidade de comunicarem 

uns com os outros através da linguagem oral, que lhes permite expressar ideias, emoções, 

informações, diferentes pontos de vista, etc. Consequentemente, a linguagem oral mostra-

se como uma poderosa ferramenta de aprendizagem e socialização, apresentando-se 

também como uma parte importante do estabelecimento de vínculos relacionais entre os 

indivíduos. Esta é uma competência inata que se desenvolve por etapas, isto é, que faz 

parte do ser humano desde o seu nascimento e “assim como no caso da inteligência e do 

pensamento, o seu desenvolvimento passa também por períodos até que a criança chegue 

à utilização de frases e múltiplas palavras” (Celestino, 2019, p. 52). 

Deste modo é fundamental reconhecer que a sua aquisição e desenvolvimento na espécie 

humana tem em conta o meio onde nos encontramos inseridos. O uso da fala, o ouvir falar 

e as próprias tentativas de comunicação oral, inevitavelmente, irão levar à compreensão 

das mensagens verbais e à consequente produção das mesmas. Em concordância com o 

referido, Sim-Sim, Silva e Nunes (2008) defendem que: 

Interagindo verbalmente, as crianças aprendem sobre o mundo físico, social e afetivo, 

ao mesmo tempo que adquirem e desenvolvem os vários domínios da língua (fonológico, 

semântico, sintático, pragmático). Porque os ambientes em que as crianças se encontram 

desempenham um papel marcante na estimulação do desenvolvimento da capacidade de 

comunicar, é fundamental a criação de oportunidades onde elas possam descrever, 

discutir, formular hipóteses e sínteses sobre o real que experimentam (Sim-Sim, Silva e 

Nunes, 2008, p.34). 

A evolução da competência oral considera a associação lógica de ambas as dimensões, 

uma vez que “assentam ambos no conhecimento das estruturas da linguagem e das 

respetivas regras de uso em contexto”. Assim, tal como foi mencionado anteriormente, é 

possível chegar à conclusão de que o desenvolvimento da linguagem oral estabelece uma 

associação coerente com a leitura e a escrita e as suas aprendizagens. Esta é uma relação 

que irá necessariamente impactar a assimilação e o domínio de grande parte das matérias 

disciplinares que incorporam o currículo escolar dos alunos (Sim-Sim, 1998, p. 33).  
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À medida que as crianças interagem com os membros do ambiente onde estão inseridas, 

é iniciado o processo de edificação do seu vocabulário que irá claramente ter implicações 

na forma como as mesmas compreendem um breve leque de mensagens orais, como por 

exemplo, questões, ordens, notícias, conversas, etc. 

 O desenvolvimento gradativo da oralidade irá permitir uma reflexão consciente dos 

aspetos estruturais da língua e do modo como a mesma se encontra organizada 

relativamente às suas propriedades formais (consciência linguística). Um exemplo disso 

incide na forma como “as crianças são capazes de corrigir um verbo mal conjugado ou 

inventar outras formas de completar lengalengas tradicionais recorrendo a palavras que 

apresentam a mesma terminação sonora” (Marques, Ferreira e Silva, 2009, p. 4). 

Inês Duarte, (2008), define o conceito de consciência linguística como sendo a relação 

entre “o conhecimento intuitivo da língua e o conhecimento explícito, caracterizado por 

alguma capacidade de distanciamento, reflexão e sistematização” (Duarte, 2008, p. 17). 

Por outras palavras, haverá um entendimento ponderado sobre os “vários elementos que 

a constituem, das suas relações, de convenções a eles associados, de regularidades e /ou 

irregularidades e das suas especificidades” (Silva et al, 2016, p.61) 

No ambiente de pré-escolar, o contacto que as crianças têm com o oral irá, também, afetar 

a qualidade do desenvolvimento da linguagem verbal. Deste modo, é fundamental dar 

atenção à evolução de cada criança no que concerne ao seu desenvolvimento linguístico. 

Em conformidade com a afirmação, Silva et al, (2016), consideram que:  

O desenvolvimento da linguagem oral é fundamental na educação pré-escolar, como 

instrumento de expressão e comunicação que a criança vai progressivamente ampliando 

e dominando, nesta etapa do seu processo educativo. Importa ainda facilitar, nesta etapa, 

a emergência da linguagem escrita, através do contacto e uso da leitura e da escrita em 

situações reais e funcionais associadas ao quotidiano da criança (Silva et al, 2016, p.6). 

2.2. A escrita 

O registo escrito e oral são habitualmente considerados como conceitos distintos, no 

entanto, é importante perceber que ambos possuem elos de ligações muito fortes para 

serem ignorados. De acordo com a visão de Baptista, Viana e Barbeiro (2011): 
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(…) se aceitarmos a tese mais comum, a linguagem verbal, tal como hoje a conhecemos, 

terá sido o resultado da evolução natural da protolinguagem (sistema de urros de dor, 

gritos, gemidos, grunhidos, chamamentos, silêncios e risos) com que a espécie 

provavelmente se iniciou na oralidade, e esta terá surgido muito antes da escrita. 

(Baptista, Viana e Barbeiro, 2011, p.11). 

 Ao contrário da oralidade, a escrita não é inata à espécie humana e o seu ensino contribui 

significativamente para um desenvolvimento efetivo de processos cognitivos e motores 

ao nível da mesma. Todavia, a noção de escrita não é vista como algo inferior à oralidade 

e sim como um complemento. Se a interação entre as duas modalidades for feita de forma 

consciente e fundamentada, haverá um impacto satisfatório na construção e consequente 

análise de textos lógicos, coesos e bem estruturados. Dito isto, cabe ao professor encontrar 

e/ou criar metodologias pedagógicas que facilitem a interpretação de ambos os conceitos 

(semelhanças e dissemelhanças) por parte dos alunos de uma forma eficiente e 

motivadora. 

A escrita, quando comparada às particularidades da oralidade, apresenta um conjunto de 

pressupostos, ao nível da produção sintática, semântica e pragmática, que requerem um 

trabalho específico. 

Para a aprendizagem da leitura e da escrita, as crianças precisam de conhecer 

determinadas conceções específicas alusivas ao próprio código escrito. É necessário ter a 

noção de que este se trata de um sistema estruturado de signos e regras que permitem a 

elaboração de uma mensagem que representa as unidades da linguagem oral. No caso da 

comunidade portuguesa é utilizado o código alfabético, ou seja, na escrita de palavras, 

são usadas letras que representam segmentos fonémicos, permitindo assim articular e 

combinar símbolos. Como resultado, a apreensão efetiva do código alfabético exige: 

(…) não apenas a compreensão de que a linguagem escrita representa unidades da 

linguagem oral, mas, igualmente, à apreensão de que as unidades codificadas são 

exatamente os fonemas. Assim, a natureza das relações entre a linguagem oral e a 

linguagem escrita faz com que a sensibilidade infantil à estrutura sonora das palavras 

se revele como uma competência importante na aquisição da leitura e da escrita (Sim-

Sim, Silva e Nunes, 2008, p.52-53). 
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Nesta perspetiva, com a finalidade de puderem comunicar uns com os outros de forma a 

“gravar duradouramente” essas mensagens, a espécie humana desenvolveu sistemas de 

escrita rudimentares que, com o passar dos tempos, sofreram uma série de alterações. Tais 

sistemas permitiam registar as mais diversas mensagens, tendo em conta “os seus 

sentimentos, recordações, desejos, anseios e temores, ou simplesmente de relatar os factos 

do seu quotidiano, procurou meios de o fazer” (Sousa e Brito, 2005, p. 122). Melhor 

dizendo, o desenvolvimento da capacidade escrita permitiu fixar e arquivar a memória de 

tempos passados, e não só.   

Ao falar especificamente sobre as funções da linguagem escrita, Teberosky, (s.d.), 

considera relevante a enumeração das mesmas, mencionando que esta forma de registo 

possibilitou: 

A comunicação à distância, tanto no espaço, como no tempo; o distanciamento, que 

permite que as pessoas estejam afastadas fisicamente e tenham acesso à mensagem 

gráfica; a regulação e controlo social da conduta, dado que as noções de leis, de direito, 

de normas e correção estão associadas à escrita; e, finalmente, a função estética, pois 

grande parte da literatura, sobretudo alguns géneros, são impensáveis sem a escrita 

(Horta, 2006, p.56). 

Os diferentes sistemas de escrita foram bastante influenciados pelas diversas culturas que 

os promoveram, dando assim origem à escrita que atualmente conhecemos e usamos. Da 

antiguidade até à era moderna, a linguagem escrita desempenhou um papel muito 

importante no desenvolvimento das várias sociedades. Deste modo, “é indiscutível a 

importância da escrita para a evolução das sociedades ao longo do tempo e para a 

construção da atualidade, sem deixarmos de invocar a história dos registros escritos” 

(Costa, Silva e Vilaça, 2013, p.121). 

As primeiras formas de escrita foram evidenciadas através de pictogramas, ou seja, 

desenhos/pinturas que simbolizam algo de uma forma simples e percetível. Os avanços 

destes sistemas tiveram em consideração um aglomerado de fatores que participaram 

ativamente no processo evolutivo da escrita, tais como os diferentes recursos disponíveis 

(pedra, argila, barro, couro, papel), os distintos modos de escrever (de pé, de cócoras, 

sentado, sentado a uma mesa, etc.), a sua disposição (vertical ou horizontal) e a sua 
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orientação (da direita/esquerda para a esquerda/direita) (Baptista, Viana e Barbeiro, 2011, 

p. 23). 

De uma forma esquematizada, o aperfeiçoamento das vertentes gráficas e ortográficas no 

processo evolutivo da escrita deu-se por meio de vários estádios: 

● Ícones → Símbolos → Sinais. 

O progresso dos diferentes elementos da escrita originou um complexo de sistemas, tais 

como: 

a) Sistema logográfico – utiliza diferentes elementos visuais (ícones, símbolos, etc) 

para representar o significado de uma palavra. Esses elementos permitem associar 

pensamentos e ideias (ex: os ideogramas chineses) (assenta em mecanismos 

básicos de interpretação visual); 

b) Sistema fonográfico – utiliza sinais codificados para representar os sons da 

oralidade (ex: as letras que representam os fonemas) (pressupõe mecanismos de 

decifração linguística); 

c) Sistema misto – engloba os dois sistemas anterior e está presente na escrita 

virtual. 

A característica primária dos sistemas de escrita fonográfica está centrada no facto de 

representarem arbitrariamente os sons da fala (ex: sistema alfabético). Perceber o 

percurso da escrita na evolução da espécie humana pode ajudar-nos a compreender o 

processo de aprendizagem da escrita das crianças (ex: dificuldades no desenho da letra) 

(Baptista, Viana e Barbeiro, 2011, p. 24). 

Nos dias de hoje, a aprendizagem da escrita é feita tendo em atenção a relação existente 

entre a apropriação da sua funcionalidade nos diversos contextos e as próprias vivências 

dos mais novos (considerando também a sua idade e desenvolvimento geral como fatores 

influenciadores dessas experiências). A fim de contribuir efetivamente na desenvolução 

da linguagem escrita, é necessário criar e/ou inseri-las em um ambiente que proporcione 

um contacto direto com a escrita. O ato de observar e ouvir outras pessoas a ler e a 

escrever é muito importante visto que auxilia na potencialização da descoberta desta 

capacidade e estimula o interesse das crianças pelas atividades a que tiveram 

oportunidade de testemunhar. Tal como acontece na grande maioria dos casos, a interação 
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com este tipo de experiências acaba por gerar uma certa vontade em participar nessas 

mesmas atividades por parte das crianças. Como resultado, “o seu conhecimento sobre as 

funções da leitura e escrita vai-se estruturando e tornando-se cada vez mais complexo e 

multifacetado, descobrindo quando, como e com que objetivos a linguagem escrita é 

utilizada” (Mata, 2008, p. 14). 

Quando se tem em consideração a opinião de especialistas na área da psicologia, 

Teberosky, (1990), revela que, de acordo com as suas pesquisas, o contacto precoce e 

regular com a linguagem escrita acaba por incentivar as crianças a “marcar” as suas 

próprias produções gráficas, com especial enfoque nos seus desenhos/pinturas. Tal 

marcação incide principalmente na interpretação feita pelos mais novos relativamente ao 

seu conhecimento daquilo que é escrito e da associação elementar com os sons. Estas 

“marcas” nada mais são que manifestações não-figurativas entendidas como nomes. Dito 

isto, conclui-se que a principal função da presente ação realizada pelas crianças recai 

fundamentalmente na “identificação da sua produção, ou seja, colocar uma marca própria 

nos trabalhos por ela elaborados” (Morais, 2011, p.14). 

Ainda de acordo com Teberosky, com o passar do tempo, e supondo que essas crianças 

continuam a familiarizar-se com o sistema de escrita, não será de todo uma surpresa que 

as mesmas sintam a necessidade de começar a indicar nos seus trabalhos, e até mesmo, 

em alguns dos seus objetos/bens, o seu nome próprio. O mesmo se verifica na escola, 

relativamente a coisas lhe pertençam como o seu estojo, lápis, canetas, mochila, livros, 

etc., ou que sejam do seu “encargo” como acontece no mapa das presenças. Estas 

interações com a linguagem escrita em ambiente escolar possibilita a que “a criança 

identifique o espaço e objetos que na escola lhe estão a ela destinados e simultaneamente 

serve como estratégia para a criança ir conhecendo esta marca gráfica, as letras que o 

constituem, assim como o respetivo valor sonoro” (Morais, 2011, p.14-15). 

O conceito de literacia emergente incide no desenvolvimento da competência leitora e 

escrita, antes da entrada na escolaridade obrigatória. Segundo as ideias de Gomes e 

Santos, (2005), esta realidade assume: 

(…) um papel primordial na ancoragem e promoção da literacia (…) e na prevenção de 

dificuldades de aprendizagem (…). Assim, é preciso identificar os principais percussores 
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desenvolvimentais – conhecimento, capacidades e atitudes – da literacia, salientado o 

seu impacto na aprendizagem da leitura e da escrita (Gomes e Santos, 2005, p. 312). 

Um dos papéis fundamentais dos educadores e professores no que respeita ao 

desenvolvimento da propriedade escrita recai na viabilização de experiências que 

potencializam o contacto direto com atividades que incluam, por exemplo, a exploração 

de diferentes estilos, formas e finalidades da escrita como se pode verificar na criação de 

“um recado um fax, um telegrama, uma descrição, um convite, uma história, um poema 

ou um ensaio têm objetivos e formas estruturais distintas” (Sim-Sim, 1998, citado por 

Morais, 2011, p.15). 

A noção de que a escrita está diretamente relacionada com a oralidade é uma realidade. 

Todavia, a linguagem escrita não é uma transcrição literal do oral, e sim uma 

representação da fala com base em convenções estabelecidas por uma determinada 

comunidade. Débora Santos, (2017), complementa esta informação, acrescentando que 

“escrever consiste numa atividade de resolução de problemas e a escrita é uma atividade 

orientada para um fim (tem um alvo, uma intenção) e deve ser desenvolvida de forma 

faseada” (Santos, 2017, p.21). 

Em suma, a qualidade do desenvolvimento das competências escrita e leitora depende, 

inicialmente, do ambiente onde as crianças estão inseridas e do seu contacto prévio com 

os integrantes fonológicos mais atingíveis da linguagem oral, como é o caso das sílabas 

e rimas. Este conhecimento irá fazer com que os mais novos compreendam que palavras 

são formadas por “bocadinhos de sons” e que cada um deles apresenta segmentos mais 

pequenos denominados de grafemas e fonemas. Tendo isto em consideração, “no início 

do 1.º ano é importante que os professores se certifiquem de que todas as crianças são 

capazes de realizar operações com sílabas e rimas, para depois começarem o trabalho da 

análise das sílabas em fonemas” (Vale, 2020). 

2.3. A consciência fonológica no processo de aquisição da escrita  

A abordagem conceptual da escrita permitiu um entendimento claro sobre a pertinência 

do desenvolvimento da consciência linguística acarreta na aprendizagem das 

competências escrita e leitora, determinando que: 
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(…) para aprender a ler e a escrever em função de um código alfabético, é necessário 

saber que a língua, no seu modo oral, é formada por unidades linguísticas mínimas – os 

sons da fala ou os segmentos – e que os caracteres do alfabeto representam, na escrita, 

essas unidades mínimas (Freitas et al citado por Mascarenhas, 2014, p. 10). 

O conceito de consciência linguística, pressupõe uma série de dimensões lógicas que se 

articulam entre si, destacando-se a consciência fonológica que, tal como o próprio nome 

indica, incide na capacidade de identificar e de manipular as unidades sonoras da fala 

(fonologia = sons da língua). Em outros termos, “se pensarmos na unidade, a capacidade 

que a criança tem de a isolar num contínuo de fala e a capacidade que tem de identificar 

unidades fonológicas no seu interior é entendida como expressão da sua consciência 

fonológica” (Freitas, Alves e Costa, 2007, p. 9). Dito isto, para haver uma aprendizagem 

significativa do código alfabético português, é necessário que haja a desenvolução da 

sensibilidade aos aspetos fónicos da língua e, desta maneira, promover a consciência 

fonológica nos mais novos. Mascarenhas, (2014), afirma que “o treino sobre as unidades 

do oral deve, assim, preceder a introdução das unidades do código alfabético. Quanto 

mais esta capacidade cognitiva for treinada, mais elevado será o grau de sucesso de cada 

aluno” (Mascarenhas, 2014, p.10). 

A consciência fonológica veicula um conjunto de capacidades específicas, essenciais à 

sua compreensão. Para que as crianças desenvolvam as suas habilidades metafonológicas 

(de um conhecimento implícito para um conhecimento explícito dos constituintes sonoros 

da língua), é preciso focalizar a sua atenção para a escrita de forma a conseguir identificar 

e compreender que: 

● Os textos podem ser formados por uma ou várias frases; 

● As frases são constituídas por uma ou mais palavras; 

● As palavras são formadas por uma ou várias sílabas; 

● As sílabas são compostas por letras; 

● Os fonemas (sons da fala) pode ser constituídos por uma ou várias letras. 

Com o objetivo de clarificar esta informação e recorrendo às convicções de Inês Sim-

Sim, (2006), através das palavras de Moreira, (2013), o conceito de consciência 

fonológica engloba três dimensões:  
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A consciência silábica, melhor dizendo a capacidade que a criança adquire de analisar 

as palavras em sílabas; a consciência fonémica ou a capacidade da análise da palavra 

em unidades de som ainda mais pequenas ou seja os fonemas; a consciência das 

unidades intrasilábica, especificando melhor, a criança analisa as palavras em unidade 

de som mais pequenas do que as sílabas mas maior que os fonemas, como por exemplo 

a palavra flor que é formada pelo ataque /fl/ e pela rima /or/ (Moreira, 2013, p.35). 

Na escrita, a informação visual não pode ser descartada durante a fase da aprendizagem. 

A visão é utilizada não só como um sistema de correção, mas também como um modo de 

captação de certos conteúdos. Contudo, uma vez adquiridas as competências básicas ao 

nível da caligrafia, todas as atividades da escrita podem ocorrer sem qualquer controlo 

visual.  

Os mecanismos auditivos evidenciam uma grande importância no que concerne ao 

reconhecimento dos sons da fala por parte do indivíduo. Tal como acontece visualmente, 

a perceção auditiva é um processo inconsciente, uma vez que através dos sons acabamos 

por reconhecer uma determinada identidade (letra, palavra, frase, mensagem de uma 

história, etc.). Segundo Sim-Sim, (1998), “a perceção auditiva é inacessível à consciência, 

mas o produto dessa perceção é passível de consciencialização” (Sim-Sim citado por 

Moreira, 2013, p.37). 

A conscientização fonológica apresenta, assim, um papel determinante na aprendizagem 

da leitura e da escrita. A sua relação fundamenta-se na ideia de que: 

(…) é necessário um mínimo de capacidades de reflexão sobre o oral para que a criança 

consiga apreender a lógica inerente ao processo de codificação da linguagem escrita e 

que a aquisição da linguagem escrita vai, por sua vez, aprofundar o desenvolvimento de 

competências fonológicas mais sofisticadas (Sim-Sim, Silva e Nunes, 2008, p.53-54).  

Tal permite averiguar que “é importante que as crianças aprendam a pensar sobre a 

dimensão fonológica da linguagem – a estrutura dos sons da fala – e sejam capazes de 

identificar, produzir e manipular sílabas e rimas”, antes da aprendizagem formal da leitura 

(Vale, 2020). 
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3. A dimensão gráfica e ortográfica 

3.1. A ortografia  

O aproveitamento das funções que a escrita desempenha é visto como essencial no 

decurso da educação pré-escolar, seja através do envolvimento das crianças em atividades 

de leitura e escrita. Como foi já foi referido, este primeiro contacto irá contribuir 

significativamente para a aquisição concreta de ambas as capacidades aquando da entrada 

no 1º ciclo do ensino básico. No caso específico da dimensão ortográfica, a sua 

aprendizagem acarreta uma grande relevância no que respeita ao desenvolvimento de 

valores sociais, sendo que o seu domínio apresenta um papel influenciador na capacidade 

de “operar com um sistema complexo, estabelecido por uma norma numa comunidade 

alargada” um “grau de instrução e de literacia da pessoa em causa” e um “nível de sucesso 

alcançado na aprendizagem escolar (Baptista, Viana e Barbeiro, 2011, p. 49). 

Deste modo, conclui-se que o tipo e a qualidade da formação recebida pelos alunos estão 

dependentes do modo como os professores planeiam as aulas e os recursos em prol da 

realização de atividades que enfatizam o uso da linguagem escrita e avaliam se a presente 

capacidade foi ou não adquirida pelos elementos da turma (ou seja, ao longo de todo o 

ano letivo, verificam os trabalhos de escrita dos alunos nas várias áreas disciplinares). O 

aparecimento de atitudes depreciativas em contexto escolar poderá afetar severamente o 

desenvolvimento da capacidade escrita. A adoção de tais posturas por parte de professores 

tornam-se evidentes quando os mesmos detetam algum tipo de incorreção nas produções 

dos seus alunos. Neste conjunto de circunstâncias, Carrola, (2011) afirma que: 

 (…) o ato de escrever não é, simplesmente, avaliar o texto enquanto gerador de ideias, 

mas é avaliá-lo como um todo. As produções escritas não devem ser simplesmente um 

“despejar” de conhecimentos, mas deve obedecer a algumas normas tanto em termos de 

coerência e coesão como em termos gramaticais, sob pena de não atingir a nota esperada 

(Carrola, 2011, p. 1).  

As questões de categoria ortográfica inserem-se nesta realidade uma vez que a sua 

aprendizagem poderá tornar-se num verdadeiro desafio para alguns dos alunos. Nisto, o 

professor necessita de atender às dificuldades apresentadas, consciencializando-os, de 

forma adequada e incentivadora, para a importância de escrever corretamente e 
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proporcionando experiências de escrita que tornem a sua aprendizagem mais 

significativa.  

Os professores tomam como ponto de partida na aprendizagem formal da escrita o 

conhecimento prévio que os seus alunos detêm sobre o assunto relativamente a questões 

de natureza concecional e funcional. Como primeira fase no processo de aquisição da 

competência escrita, o professor necessita de desenvolver atividades que promovam a 

capacidade de operacionalização das unidades fonológicas implicadas na representação 

escrita (fonemas) por parte dos alunos. Se, por exemplo, existirem dificuldades neste 

ponto, é muito importante encontrar estratégias que facilitem um entendimento concreto 

da forma fonológica que a escrita representa. Esta limitação não deverá retardar a 

aprendizagem da competência escrita. Apesar de alguns alunos já terem a capacidade de 

focalizar a sua atenção para a forma fonológica com o intuito de alcançar o domínio do 

princípio alfabético, é essencial desenvolver o domínio sistemático e explícito da norma 

ortográfica (Baptista, Viana e Barbeiro, 2011, p. 50). A fim de promover um diálogo 

estruturado entre o professor e os elementos da turma, considera-se um conjunto de 

questões que pretendem orientar a troca de ideias para o tema da aula, como por exemplo: 

● Para que serve a escrita? Onde é que a mesma é utilizada? 

● A escrita é composta pelo quê? Letras? Palavras? Sinais de pontuação? 

● Que palavras conhecem? E letras? 

● Sabem escrever o vosso nome? 

● Já repararam que a palavra “x” tem o mesmo som que a palavra “y”? (escrever as 

palavras no quadro); 

● Alguém consegue dizer outra palavra que tenha o mesmo som que “y”? (escrever 

a palavras no quadro); 

● (…) 

Para a análise eficiente e satisfatória da competência ortográfica de determinado 

indivíduo é necessário ter em atenção a sua capacidade de operacionalização de um 

sistema de escrita complexo, o seu grau de instrução e de literacia e o seu nível de sucesso 

alcançado na aprendizagem escolar. Como acontece na propriedade gráfica da escrita, a 

aprendizagem deficiente da ortografia poderá impactar negativamente a vida futura dos 

alunos. Em casos extremos, poderá mesmo afetar os seus domínios sociais e profissionais. 

Para além disso, Alves, (2020), complementa a presente informação, referindo que: 
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(…) aprender a escrever de acordo com a norma ortográfica é também muito útil para a 

leitura, porque reforça as representações ortográficas que são necessárias à leitura. A 

vantagem da ortografia e do seu domínio está em exigir uma representação completa e 

detalhada da palavra escrita (Alves, 2020). 

De acordo com as conceções averiguadas até ao momento, torna-se então indispensável 

proporcionar uma definição referente à dimensão ortográfica da escrita, com o intuito de 

complementar toda a informação descrita. Para tal, foram consideradas as ideias de 

Nóbrega, (2013), sendo que a mesma afirma o seguinte sobre o acordo ortográfico da 

Língua Portuguesa:   

Trata-se de um complexo sistema que estabelece os valores que os grafemas podem 

assumir em função de sua posição na palavra; inclui a uniformização gráfica de prefixos, 

sufixos, desinências que indicam flexões nominais ou verbais; também a uniformização 

gráfica de radicais, além de recursos para distinguir palavras que soam semelhantes mas 

são escritas com grafias diferentes, as chamadas homófonas-heterográficas. Um sistema 

que traz ainda vestígios da história das palavras, já que apenas funcionalmente não é 

possível explicar a ocorrência de todos os grafemas: só a etimologia esclarece alguns 

usos. Considerar a ortografia como um sistema tem implicações para seu ensino. Permite 

criar uma tipologia de erros, uma tipologia de atividades, indicadores de avaliação mais 

específicos, além de princípios orientadores para a formulação de expectativas de 

aprendizagem para cada ano do Ensino Fundamental (Nóbrega, 2013). 

Após a aquisição correta e consciente do domínio ortográfico, os alunos poderão dar 

especial atenção a outras perspetivas da escrita, nomeadamente, a perspetiva expressiva, 

a perspetiva relativa à exploração e organização do pensamento e a perspetiva criativa 

(Baptista, Viana e Barbeiro, 2011, p. 50). 

3.2. Desafios na aprendizagem da ortografia 

A aprendizagem da leitura e da escrita e o desenvolvimento da capacidade ortográfica 

nos mais novos é um dos maiores desafios a enfrentar aquando da chegada ao Ensino 

Básico. Apesar de a ortografia portuguesa ser considerada como sendo de “consistência 

intermédia” devido ao facto de apresentar palavras que podem ser lidas facilmente a partir 

do processo de descodificação dos pares grafema-fonema, é preciso considerar que a 

mesma evidência um caráter irregular relativamente às correspondências desses mesmos 
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pares. Em situações onde não existem regras bem definidas, é possível encontrar casos 

onde nem sempre se observa uma relação sólida entre letra e som/fonema. Como 

exemplo, Rodrigues, (2017), afirma que “as vogais são muito inconsistentes e a sua leitura 

exige o uso de conhecimentos relativos à influência do contexto ortográfico contíguo e 

do conhecimento lexical” (Rodrigues, 2017, p. 27). 

Tal como na sua aprendizagem, o ensino explícito da ortografia acarreta alguns 

contratempos a que o professor deverá estar atento. O desenvolvimento desta capacidade 

é algo que ostenta um enorme significado na vida dos mais novos, uma vez que estará 

presente no decurso de todo o seu trajeto escolar e acompanha-os durante o resto das suas 

vidas. Deste modo, a fim de criar as melhores soluções de aprendizagem para os alunos, 

é necessário que o docente saiba identificar e avaliar eficazmente quais as dificuldades 

manifestadas pelos elementos da turma. A existência de um conhecimento prévio das 

regras ortográficas, assim como os casos onde se apresentam irregularidades nas 

correspondências grafema/fonema e fonema/grafema, é fundamental para o 

desenvolvimento de estratégias de ensino da ortografia e, consequentemente, para o 

melhoramento do desempenho ortográfico dos alunos.  

Como principal foco de interesse, o professor deverá encarar as incorreções ortográficas 

“como instrumento de trabalho, fonte de informação, que irá nortear a sua ação junto de 

cada aluno. São muitos os investigadores que consideram o erro como fazendo parte da 

aprendizagem e como fenómeno de integração de novos conhecimentos” (Mendes, 2010, 

p. 11). 

Para que as crianças escrevam as palavras corretamente, deverão conhecer as 

características das letras: elas «transcrevem» sons da fala, constituem marcadores 

morfológicos (ex.: número, género), englobam três tipos de fonemas (vogais, semivogais 

e consoantes); o seu nome pode ou não remeter para o/um dos fonemas que representa, a 

cada uma das letras pode corresponder sempre o mesmo som ou não; a cada som pode 

corresponder sempre a mesma letra ou não, os grafemas podem ser simples (f, m, l,…) 

ou complexos (ch, nh, lh, ss, rr…), os seus sons podem mudar em função das letras 

vizinhas e, por último, a pronúncia das letras nas palavras não segue sempre um padrão 

regular (Baptista, Viana e Barbeiro, 2011, p. 53). 
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A descoberta do princípio alfabético (letra «–» Som) e a capacidade de representar 

graficamente cada um desses sons têm em conta a complexidade das relações som-

grafema (um som pode não ser representado sempre pelo mesmo grafema e um grafema 

pode não representar sempre o mesmo som) e a existência de uma forma ortográfica única 

(de um modo geral, cada palavra só se escreve de uma única maneira) (existem, no 

entanto, diferentes pronúncias para a mesma palavra) (ex: igreja – “igreija”) (variantes 

regionais e sociais). É importante ter em mente que cada um destes fatores apresenta 

consequências para a aprendizagem da ortografia. Deste modo, o/a professor/a deverá 

priorizar mecanismos que levem os alunos a realizar e compreender as seguintes 

aquisições:  

● Discriminar os sons que integram as palavras; 

● Saber como esses sons podem ser transcritos; 

● Selecionar, de entre as várias formas de representação possíveis para esses sons a 

que está de acordo com a norma ortográfica (Baptista, Viana e Barbeiro, 2011, p. 

53). 

Todos estes pontos incidem num único objetivo: desenvolver nos alunos a sua capacidade 

de decifração daquilo que está escrito. Pelas palavras de Sim-Sim, (2009), “decifrar, ou 

descodificar significa identificar as palavras escritas, relacionando a sequência de letras 

com a sequência dos sons correspondentes na respetiva língua. Um leitor fluente 

identifica automática, rápida e eficientemente o significado das palavras lidas” (Sim-Sim, 

2009, p.12). 

Tendo o processo de decifração em conta, como é então possível ler textos escritos com 

formas gráficas tão diferentes como LETRA (Times New Roman), LETRA (Algerian), 

LETRA (Batang), LETRA (Bauhaus 93), LETRA (Gill Sans), etc. De acordo com a 

explicação citada por Nóbrega, (2013), tal deve-se ao facto de, “orientados pelo sentido 

do que lemos, abstraímos as características formais das diferentes famílias de fontes. A 

essa abstração damos o nome de grafema. Os grafemas, portanto, só são percetíveis pela 

decifração das letras concretas” (Nóbrega, 2013). 
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O estudo, I’m still learning. A web platform for the intervention in reading disabilities, 

(2015), alerta para a importância da deteção precoce de eventuais dificuldades no 

processo de decifração dos alunos referindo que:  

Difficulties in decoding have been related with phonological awareness, i.e., the ability 

to attend to and manipulate the sounds in words. Research suggests that gains in 

phonological awareness leads to gains in reading The relationship between phonological 

awareness and learning to read is associated with the ability to link phoneme awareness 

and letter knowledge. When acquiring links between the two (the alphabetic principle), 

children become able to read (decode) new words. Children with reading difficulties 

demonstrate weaknesses in these skills (Ribeiro et al, 2016, p. 202). 

Em concordância com o referido, o conhecimento sobre quais as letras que correspondem 

à representação dos sons de uma palavra específica pode ser desenvolvido de duas formas: 

1) Via fonológica – permite a transformação das unidades ortográficas em sons, 

sendo que o acesso ao significado das palavras ocorre de forma indireta: 

a. Auxilia na leitura de palavras novas ou pseudo-palavras; 

b. É responsável pela decodificação grafema/fonema; 

c. Mostra-se ineficiente para a leitura de palavras irregulares (a 

correspondência letra-som não obedece a uma regra). Por exemplo:  

i. “Táxi” pode ler-se “tachi”;  

ii. “muito” pode ler-se “muinto”;  

iii. “professor” pode ler-se “professore”. 

No processo de alfabetização deve-se usar a via fonológica devido ao esforço de 

decodificação. Devido a isto, os alunos realizam uma leitura mais lenta pois, em grande 

parte, não entendem o significado do que estão a ler. 

2) Via lexical – permite o acesso imediato ao significado e à forma visual das 

palavras armazenadas na memória: 

a. Auxilia a leitura de palavras familiares; 

b. A identificação das palavras escritas dá-se pelo reconhecimento de sua 

ortografia e do seu significado semântico; 

c. Mostra-se ineficiente para a leitura de palavras novas ou pseudo-palavras. 

Por exemplo:  
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i. para a palavra “casa”, deverá ter-se fixado que se escreve com –s- 

e não com –z-. 

A promoção do contacto com a leitura através de livros, revistas, jogos, etc. é muito 

importante uma vez que auxilia no processo de alfabetização (organização de um 

“dicionário lexical”). A interação entre estes dois processos é importante a fim de 

perceber e adquirir a competência ortográfica (Baptista, Viana e Barbeiro, 2011, p. 53). 

3.3. Incorreções ortográficas  

3.3.1. Tipologia de incorreções ortográficas  

O conhecimento das regras elementares da ortografia encontra-se obviamente interligado 

à capacidade de escrever de forma correta e consciente. Na escola, os alunos devem 

aprender a escrever corretamente, e é o trabalho dos professores identificar tipos de 

incorreções ortográficas ajudando a superar essas lacunas. Aquando da concretização de 

tarefas que envolvam o uso do código escrito, como se verifica na elaboração de textos, 

os alunos acabam por “repartir a sua atenção entre os aspetos formais (onde se inclui a 

ortografia), os aspetos ligados ao conteúdo e os relativos à expressão linguística e 

organização textual”, sendo necessário o desenvolvimento de tais competências nos 

domínios mencionados (Mascarenhas, 2014, p. 21).  

A deteção de eventuais violações das normas ortográficas normalmente é vista pelos 

alunos como algo negativo, acabando por afetar de um modo geral a sua relação com a 

linguagem escrita. No seu trabalho Compreender e Prevenir o Erro: Contributos para a 

Aprendizagem da Competência Ortográfica (Um estudo no 2.º ano do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico), Diana Ribeiro, (2014), adverte para as diversas posturas que os próprios alunos 

podem adotar perante a deteção de eventuais incorreções ortográficas, indicando que:  

Existem diversas atitudes perante o erro ortográfico e o facto de este ser considerado 

como algo a evitar, como a revelação de uma aprendizagem que não atingiu os objetivos, 

não deve impedir-nos de procurar nas incorreções dos alunos, o que elas nos podem 

revelar. Uma das leituras que o erro ortográfico pode ter está relacionada com a visão 

clássica da falha e constitui objeto de “censura” com vista a melhores desempenhos de 

acordo com a norma ortográfica estabelecida e transmitida aos aprendentes. A outra 
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leitura do erro trata-se de uma via que nos permite penetrar no modo como a escrita se 

pode revelar um objeto em construção, a partir dos conhecimentos que a criança possui 

no momento (Ribeiro, 2014, p.39). 

Desta forma, os professores necessitam de se preocupar quer com a qualidade da escrita 

dos mais novos, quer com o modo como os mesmos lidam com as suas dificuldades. 

Tendo em atenção as palavras de Carrola, (2011): 

(…) a noção de erro ortográfico tem sido alvo de numerosos estudos e tem vindo a ser 

considerado como uma preciosa ferramenta de trabalho, a partir da qual o professor 

pode planificar as suas aulas no sentido de perceber, ajudar e colmatar as falhas que 

vão surgindo à medida que o aluno alarga o seu vocabulário e se preocupa em redigir 

palavras mais complexas do que as que já sabe (Carrola, 2011, p. 19).  

É importante fazer passar a mensagem de que o surgimento de incorreções ortográficas 

não tem que necessariamente ter um significado depreciativo no decurso desta etapa. Em 

vez disso, com o intuito de promover eficazmente o desempenho ortográfico dos alunos, 

e não só, são utilizadas estratégias de ensino-aprendizagem em prol das dificuldades 

observadas. Outros autores como Scarpa, (1992), Azevedo, (2000) e Antunes e Luckesi, 

(1998), enfatizam a importância das incorreções ortográficas no desenvolvimento do 

conhecimento, apontado que: 

(…) o erro faz, então, parte da evolução da aprendizagem da escrita e pode ser 

considerado (…) como perfeitamente normal e parte integrante no processo para a 

construção de novas aquisições e saberes e que os erros cometidos pelos alunos como 

instrumento de trabalho e fonte de informação e aproximação, tendo um único e mesmo 

fim: ajudar os alunos a descobrir a escrita (Scarpa, 1992, Azevedo, 2000, Antunes e 

Luckesi, 1998, citados por Carrola, 2011, p. 20-21).  

A inserção das incorreções ortográficas em diferentes categorias facilita todo o trabalho 

do professor, uma vez que o auxilia aquando da identificação e compreensão do tipo de 

erro, confirmando as suas formulações sobre as origens do mesmo. Para além disso, irá 

simplificar verdadeiramente a criação de metodologias de ensino adequadas às 

dificuldades dos alunos, ao mesmo tempo que possibilita a que os professores se 

concentrem mais nos processos mentais envolvidos nas produções dos mais novos do que 

nos resultados finais. Na visão de Azevedo, (2000), “as informações sobre (…) a 
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qualidade e o tipo de erros permitem avaliar o progresso dos alunos e a mudança nessas 

variáveis informa o professor sobre o processo em curso” (Azevedo, 2000, citado por 

Ramirez, 2014, p. 13). Dadas as muitas classificações de erros por vários investigadores, 

destacaremos apenas aqueles que nos parecem mais relevantes. 

A classificação dos erros ortográficos é uma importante ferramenta de trabalho para o 

professor, pois ele poderá compreender mais facilmente quais tipos de erros os alunos 

cometem com mais frequência, confirmando hipóteses sobre suas origens. Essa tarefa 

facilitará o estabelecimento de estratégias de ensino e irá permitir que os professores se 

concentrem mais nos processos mentais envolvidos do que nos resultados. Os mesmos 

autores também mencionaram que informações sobre a qualidade e o tipo de erros podem 

avaliar o progresso do aluno, e que mudanças nessas variáveis podem dar aos professores 

uma ideia do processo em andamento.  

Dadas as muitas classificações de erros por vários investigadores, as mesmas foram 

destacadas numa tabela (apêndice nº 1) onde, para cada tipologia, serão mencionadas as 

potenciais causas do seu aparecimento, algumas ações a tomar a fim de ultrapassar estas 

dificuldades e um conjunto de exemplos onde tais incorreções se podem verificar. Esta 

informação foi recolhida considerando as Estratégias de Intervenção sobre o Erro e de 

Ensino Explícito da Ortografia de acordo com as palavras de Baptista, Viana e Barbeiro 

(2011). É importante mencionar ainda que: 

(…) os erros mais frequentes na escrita (…) são de caráter fonológico, mais precisamente 

os que estão ligados à ortografia e à acentuação gráfica. O caso levanta a hipótese de 

que tais erros são provocados pela oralidade (…) e pela artificialidade da conversão do 

fonema para o grafema, que apresenta falhas, lacunas, pelo facto de a transposição não 

acompanhar totalmente o oral (Mascarenhas, 2014, p. 13). 

São vários os erros de origem ortográfica que se baseiam em parâmetros morfológicos, 

lexicais e sintáticos. Outros, são derivados do efeito que a linguagem oral tem na escrita, 

do uso de sinais gráficos e outros símbolos, da utilização incorreta de 

maiúsculas/minúsculas e alguns dependem de questões relacionadas com a transliteração. 

Para finalizar, Pinto, (1998), destaca ainda que “a dificuldade que por vezes representa 

distribuir (classificar) os erros por categorias e de em certos casos algumas palavras 
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obrigarem a mais do que uma categoria de erro (…)” (Pinto, 1998, citado por Ramirez, 

2014, p.16). 

3.3.2. Estratégias de intervenção no ensino explícito da ortografia 

O desenvolvimento linguístico da criança é muito limitado nos seus primeiros anos de 

vida. Ela apenas tem acesso à comunicação auditiva, diferentemente de um adulto que 

tem a capacidade de processar tanto a sequência fónica de uma palavra como a sua forma 

gráfica. Aquando na entrada no 1º ciclo do ensino básico, a criança é incapaz de 

representar as palavras graficamente e só tem acesso às suas propriedades fonéticas. Para 

maximizar o potencial de aprendizagem da criança, o professor deve usar o conhecimento 

linguístico existente com o intuito de promover a sua iniciação ao desenvolvimento da 

competência escrita e leitora. Tal pode ser alcançado ao “trabalhar a forma como a 

oralidade é representada na escrita”, criando “consciência das especificidades de cada 

modo e das relações que estas estabelecem entre si” (Freitas, Alves e Costa, 2007, p. 22). 

A criança deve aprender a incorporar adequadamente os sons da fala oral com o alfabeto 

escrito. Todavia, como a linguagem oral e escrita têm princípios diferentes, ambas 

requerem uma compreensão e adaptação adequada por parte da criança. A escola deve 

explorar diferentes aspetos da comunicação oral permitindo, assim, um tratamento mais 

eficaz da complexidade inerente ao uso do código alfabético. Nisto, é preciso ter em 

atenção de que “a diversidade fonética conduz à produção de erros ortográficos que se 

justificam pela transposição de propriedades do oral para a escrita” (Freitas, Alves e 

Costa, 2007, p. 28). 

A deteção imediata das incorreções ortográficas é fundamental para o desenvolvimento e 

organização de planos que objetivam a procura do aperfeiçoamento desta capacidade. Ao 

analisar as incorreções e principais dificuldades dos alunos, o professor deverá aplicar 

estratégias e atividades que permitam desenvolver a sua competência ortográfica e, 

consequentemente, promover a procura de melhorias nas outras dimensões do texto. 

Todavia, Mascarenhas, (2014), assegura que, “se os problemas de ortografia 

permanecerem, eles podem constituir um obstáculo ao desenvolvimento da relação do 

aluno com a escrita” (Mascarenhas, 2014, p. 24). A tabela do apêndice nº 2 faculta alguns 

exemplos de estratégias/atividades a adotar no que se refere ao desenvolvimento da 

dimensão ortográfica da escrita. 
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Como se refere, é de considerar mais uma vez que os professores têm um papel 

fundamental na compreensão das convenções ortográficas da escrita, demonstrando aos 

seus alunos os diversos tipos de regularidades existentes no processo de escrita, assim 

como os casos irregulares da mesma. Depois de terem sido identificadas as incorreções 

ortográficas considerando a sua tipologia, é preciso focalizar a atenção para a forma como 

as mesmas irão ser corrigidas. A fim desenvolver a componente reflexiva da escrita, são 

usados diferentes métodos de ensino, necessários para aprender a escrever 

adequadamente. A comparação da escrita com a de outros modelos (como por exemplo, 

a escrita efetuada pelos adultos) é um desses métodos. Ribeiro, (2014), explica no seu 

trabalho que as situações de leitura e escrita regular efetuada pelo professor e 

testemunhada pela turma auxilia eficazmente na descoberta, compreensão e memorização 

das regras de ortografia. Este processo é chamado de “escrita de comparação” e, tal como 

o próprio nome indica, envolve a comparação das ideias que se tem sobre como escrever 

com as palavras que o outro indivíduo realmente escreveu. De acordo com esta realidade, 

“o professor deve ter em atenção que serve de exemplo, tentando fazer chegar aos alunos 

os procedimentos que utiliza para ler ou escrever, explicitando os seus conhecimentos” 

(Ribeiro, 2014, p.48).  

Os professores têm a responsabilidade de ajudar os seus alunos a detetar e eliminar as 

suas incorreções ortográficas fornecendo instruções adequadas às suas dificuldades. As 

mesmas incluem exercícios de linguagem em que a turma “aprenda a ouvir, a reter e a 

emitir corretamente e em que aprenda a ver, reter, e a reproduzir/transcrever em diferido 

de modo exato para minimizar a ocorrência de erros fonéticos” (Pinto, 1998, citado por 

Santos, 2017, p. 32). Para além disso, os professores devem usar uma dicção adequada ao 

soletrar as palavras uma vez que a ortografia encontra-se evidentemente interligada a 

questões de clareza auditiva e pronúncia correta. 

4. Tecnologias de informação e comunicação (TIC) 

4.1. As potencialidades do uso das TIC em sala de aula 

As tecnologias de informação e comunicação (TIC) estão implantadas de forma sólida na 

nossa sociedade. De acordo com as autoras Pereira et al, (2010), tem havido nas escolas, 

um esforço para promover a integração das TIC no processo de ensino e aprendizagem. 
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As aprendizagens essenciais não ficaram alheias a esta nova realidade, preconizando 

muito claramente a utilização das ferramentas TIC no processo de ensino e aprendizagem 

do português (e não só) já a partir do 1.º ciclo do ensino básico. (Pereira et al, 2010, p. 

219). 

Todavia, não existe um consenso sobre se as tecnologias trazem ou não benefícios para o 

contexto escolar. Enquanto que , algumas pessoas acreditam que os média e as tecnologias 

acarretam uma série de reproduções negativas no foco e na ética de trabalho dos mais 

novos, outras aceitam a ideia de que o fornecimento deste tipo de recursos a todas as 

escolas (como o acesso à internet, computadores, projetores, quadros interativos, etc.) é 

visto como algo necessário para que estes aprendam os conteúdos disciplinares de uma 

forma interessante e motivadora. Há também quem pense que as tecnologias são apenas 

uma “moda passageira”, e defendem que a sua inclusão no currículo irá acabar por afetar 

o objetivo integral do ensino no primeiro ciclo: ensinar os alunos a ler e escrever (Caliari, 

2020, p. 30). 

Considera-se que existe uma divisão relativamente ao uso das tecnologias em sala de aula, 

sendo que algumas pessoas gostam do entretenimento e dos aspetos educacionais que 

estas oferecem (ex: jogos informáticos ou de páginas Web), e outras, “consideram inútil 

integrar as tecnologias na Escola, já que as crianças as dominam com mais facilidade do 

que os pais ou os professores” (Tavares e Barbeiro, 2011, p. 7). 

Ao avaliar os diferentes ângulos da sua utilização, é importante atentar para o modo como 

esta afeta a qualidade do ensino, o tempo investido, o contexto, e os fatores elementares 

da própria interação das crianças/alunos com os recursos tecnológicos (uma vez que estas 

podem ser usadas e abusadas de várias formas). Deste modo, conclui-se que a interação 

consciente e planeada das TIC reforça o desenvolvimento de comportamentos críticos 

aquando do uso das mesmas em contexto educativo. Silva et al, (2016), acrescenta ainda 

que “a compreensão dos meios tecnológicos implica que a criança não seja apenas 

consumidora (consultar, ver filmes, etc.), mas também produtora (fotografar, registar, 

etc.), alargando, deste modo, os seus conhecimentos e perspetivas sobre a realidade” 

(Silva et al, 2016, p. 93). 
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A fim de proporcionar uma boa educação com o apoio das TIC (e não só), os 

educadores/professores necessitam de estabelecer relações de qualidade com o seu grupo 

de crianças/alunos, uma vez que, segundo Carioca et al, (2005):  

(…) no centro da qualidade pedagógica estão as interações humanas, nas quais ganha 

forma e se desenvolve e no contexto das TIC, como em qual quer outro, ela será 

encontrada na interação entre o professor e os alunos, bem como na tomada de 

consciência do professor, ou seja, no facto de ir ao encontro dos desejos e interesses de 

cada criança, apoiando, estimulando e desafiando a aprender através das TIC (Carioca 

et al, 2005, p.12).  

Outro aspeto a ter em atenção relativamente à adoção das TIC em ambiente escolar, incide 

no facto de estas se encontrarem disponíveis a pessoas inseridas nos mais variados níveis 

socioeconómicos. Para além de permitir a troca de informações e experiências entre 

diversos grupos de indivíduos, auxilia na edificação do seu conhecimento. No entanto, 

são vários os desafios que aparecem com a adoção deste tipo de recursos. Nisto, os autores 

Veen e Vrakking, (2009), enfatizam a importância de arriscar na “criação de 

oportunidades nunca antes vistas para tornar o ensino uma profissão apaixonante e 

motivadora, que faça diferença para a sociedade futura. Tais oportunidades relacionam-

se a novos papéis, novos conteúdos e novos métodos de ensino e aprendizagem” (Veen e 

Vrakking, 2009, citado por Rodrigues, 2017, p.33).  

Como foi depreendido, a opinião das pessoas no que respeita ao uso das tecnologias, em 

ambiente educativo, ainda se encontra bastante fragmentada. As TIC são consideradas 

como sendo algo inovador nas várias escolas do país e, deste modo, a sua integração no 

currículo deverá ser feita de forma organizada e com os objetivos da sua utilização bem 

estruturados. A fim de proporcionar aos alunos uma educação mais significativa em pleno 

século XXI, as escolas necessitam de acompanhar a realidade vivida atualmente e adequar 

as metodologias de ensino em conformidade com o uso das tecnologias (Cardoso, 

Almeida e Silveira, 2021, p. 98). 

Hoje em dia, as escolas não podem correr o risco de permanecer desatualizadas, visto que 

tal decisão poderá vir a afetar negativamente todo o processo de ensino-aprendizagem, a 

construção do saber dos mais novos e o seu interesse (Rodrigues, 2017, p.33). Nesta 

perspetiva, Machado, (2014), argumenta que: 
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É fundamental consciencializarmo-nos que os alunos de hoje respiram inspirando-se nas 

tecnologias, no movimento, na cor e na força da imagem que lhes despertam e estimulam 

a curiosidade. Proporcionar aos nossos alunos a possibilidade de aprenderem as 

matérias no seu ambiente multimediático é garantir-lhes aprendizagens mais 

significativas, cujo sentido são eles que irão descobrir, valorizando a sua escola, o seu 

computador, o seu espaço de aprendizagem, vendo nos professores os orientadores de 

novas conquistas, na certeza de que esta viagem no mundo da informação e 

interatividade será uma eterna odisseia na conquista do saber (Machado, 2014, p. 17-

18). 

Em síntese, entende-se que as TIC já fazem parte da vida desta nova geração de crianças 

e que, devido a essa realidade, torna-se então necessário ajudá-las a desenvolver uma 

atitude ponderada, informada e cuidadosa perante a sua utilização. As TICs podem ajudar 

a modernizar o ensino e atualizar a forma como as aulas são estruturadas e dinamizadas, 

oferecendo oportunidades educacionais adicionais e inovadoras, para além da simples 

transmissão de conteúdos. Posto isto, “os usos das TIC nas escolas devem ser entendidos 

como possibilidades de expressão, compreensão do mundo e, igualmente, oportunidade 

de interação” (Colpas, Borges e Souza, 2020, p. 149). O ato de informar e educar sobre 

os média “acompanha a utilização dos meios tecnológicos e informáticos como 

ferramentas de aprendizagem, havendo assim uma articulação com outras áreas de 

conteúdo” (Silva et al, 2016, p. 93).  

4.2 As TIC no desenvolvimento da literacia 

O objetivo mais comum na educação dos mais novos destina-se ao desenvolvimento 

efetivo da oralidade, dado que esta capacidade afeta, “num sentido mais amplo, (…) a 

aquisição de conhecimentos sobre as funções, usos e convenções da escrita” (Henriques, 

2020, p. 9). Com o desenvolvimento acentuado das tecnologias, a apropriação e utilização 

do sistema de escrita e a compreensão do princípio alfabético poderão incluir na sua 

aprendizagem os diferentes meios de comunicação, estabelecendo uma relação lógica e 

estruturada entre eles (Kalaš, 2010, p.30). O autor Tim Walter, (s.d.), complementa a 

informação, esclarecendo que: 

(…) there are considerable benefits for learning when using ICT to promote this broader 

literacy. Literacy is an area of learning that the use of ICT could greatly enhance. 

Moreover, the development of digital technologies has changed the nature of print-based 
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literacy and led to the recognion of mulple literacies. (...) Current conceptions of literacy 

are not adequate when exposed to the light of technological advances such as online and 

networked ICT, which require us to redefine our understanding of the literacy 

curriculum. In addition, there is a growing recognition of the impact of digital technology 

on childhood and children’s lives and the need to take account of the child’s perspective 

of electronic media (Walter s.d., citado por Kalaš, 2010, p.30). 

O uso de softwares educativos tem vindo a tornar a alfabetização num processo muito 

mais simples e cativante para os alunos. É a partir da sua utilização que os mesmos se 

transformam de meros espectadores a autores e produtores das suas criações. O 

surgimento de programas de uso descomplicado, como se verifica em alguns 

processadores de texto, irá certamente ajudar no desenvolvimento do processo de escrita. 

Embora sejam notáveis os benefícios do emprego destas tecnologias em sala de aula, 

Santos, (2006), adverte para a ideia de que, “com o desenvolvimento de sistemas 

multimédia e de síntese de voz a partir de textos escritos, será também possível associar 

intimamente os processos de leitura e escritos baseados no computador” (Santos, 2006, 

p. 129). 

São muitas atividades de aprendizagem em que os benefícios das TIC se fazem notar. 

Antes da entrada no ensino básico, as crianças têm a possibilidade de utilizar os recursos 

tecnológicos para observar, descrever, memorizar, compartilhar os seus pontos de vista 

com outras pessoas e descobrir respostas para as perguntas que os mesmos colocam sobre 

o mundo que as rodeia (Santos, 2020). 

O uso das ferramentas tecnológicas também possibilita a exploração das relações que o 

uso dos mesmos estabelecem entre os diferentes ambientes em que as crianças estão 

inseridas e os vários tipos de objetos, imagens, ícones, nomes, sons, etc., auxiliando, 

assim, no desenvolvimento da linguagem oral e escrita. A fim de avançar no processo de 

aprendizagem, a próxima atitude a tomar recai no uso de tais instrumentos com o 

propósito de ajudar os mais novos a desenvolver habilidades do foro psicológico no que 

respeita à alfabetização (não apenas para a aprendizagem formal da competência escrita 

e leitora, mas também para o aperfeiçoamento de certas capacidades como a criatividade, 

intelectualidade e racionalidade) (Kalaš, 2010, p.31). 
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No que respeita à aquisição concreta do código escrito a partir do uso do computador, 

Tavares e Barbeiro, (2011), apresentam algumas das suas potencialidades “a partir de três 

vertentes: o processo de escrita, o produto escrito e a participação numa comunidade em 

rede” (Tavares e Barbeiro, 2011, p. 57). Aa vertentes da escrita a partir do uso do 

computador foram sintetizadas em uma tabela (apêndice nº 3) com o objetivo de facilitar 

a compreensão das diferentes etapas da escrita no contexto mencionado. De acordo com 

as palavras de Baptista, Viana e Barbeiro (2011): 

(…) torna-se urgente reanalisar o que outrora separava inequivocamente a escrita da 

oralidade e o que as separa, de facto, hoje em dia, devido ao aparecimento da escrita 

virtual. Tal esforço ajudará a compreender por que razão as crianças e os jovens se 

sentem atraídos por essa forma de escrita, descomprometida com o erro e herdeira da 

oralidade, mas também ajudará a perceber como promover, em idades muito precoces, 

as vantagens do ensino formal da escrita (não virtual) e a encontrar estratégias que 

motivem a criança para a aprendizagem da escrita (Baptista, Viana e Barbeiro, 2011, 

p.12-13). 

4.2.1. Vantagens e desvantagens da sua utilização  

Embora muitos tenham discutido sobre os benefícios das TIC na educação, é preciso uma 

noção sobre as condições necessárias para que a sua utilização seja eficaz no contexto 

escolar. Essas circunstâncias incluem o conhecimento e a formação do professor, bem 

como sua capacidade de trabalhar com diferentes estilos e intenções de aprendizagem 

(Chaves et al, 2022, p. 4). Outro aspeto importante incide na consciencialização da 

comunidade sobre as vantagens das TIC, bem como a motivação das crianças/aluno e a 

vontade de compartilhar experiências a partir do uso das mesmas (Rodrigues, 2017, p. 

34). Os autores Zulian e Freitas, (2001), defendem que não se deve adotar apenas os 

métodos tradicionais aquando do uso das TIC, acrescentando ainda que: 

 (...) os ambientes de aprendizagem baseados nas tecnologias da informação e da 

comunicação, que compreendem o uso da informática, do computador, da Internet, das 

ferramentas para a Educação a Distância e de outros recursos e linguagens digitais, 

proporcionam atividades com propósitos educacionais, interessantes e desafiadoras, 

favorecendo a construção do conhecimento, no qual o aluno busca, explora, questiona, 

tem curiosidade, procura e propõe soluções. O computador é um meio de atrair o aluno 

com necessidades educacionais especiais à escola, pois, à medida que ele tem contacto 
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com este equipamento, consegue abstrair e verificar a aplicabilidade do que está sendo 

estudado, sem medo de errar, construindo o conhecimento pela tentativa de ensaio e erro 

(Zulian e Freitas, 2001, citado por Machado, 2014, p.52). 

As escolas, como instituições de ensino, têm a responsabilidade de melhorar a 

comunicação, ajudando as pessoas a aprender formas de ler e escrever, com o auxílio das 

TIC. A sua utilização é essencial na comunicação moderna e a escola deve ser capaz de 

ensinar essas mesmas capacidades. Para além disso, a escola precisa de auxiliar os mais 

novos a comunicar uns com os outros independentemente da situação apresentada. Razão 

pela qual a importância do uso das TIC no desenvolvimento das competências escrita e 

leitora não pode ser ignorada. Os professores ainda estão a descobrir formas em que os 

computadores e outras ferramentas tecnológicas podem ajudar na qualidade da sua 

intervenção e, mais concretamente, como estratégia de ensino na aprendizagem da escrita 

e da leitura de forma significativa (Santos, 2006, p.103). Desta forma, Delors et al, (1996), 

alerta para esta questão, mencionando que: 

(…) as novas tecnologias oferecem, como instrumentos de educação de crianças e 

adolescentes, uma oportunidade sem precedentes de responder com toda a qualidade 

necessária a uma procura cada vez mais intensa e diversificada. (…) Deste modo, os 

meios tecnológicos são encarados com enorme entusiasmo pelos alunos, e por este 

motivo, considera-se fundamental utilizá-los de modo favorável na aprendizagem da 

leitura e escrita como estratégia de ensino (Delors et al., 1996, citado por Rodrigues, 

2017, p.40). 

A acrescentar à lista de vantagens do uso das TIC, Sung, Siraj-Blatchford e Kucirkova, 

(2016), defendem que uma das contribuições mais eloquentes feitas pelas tecnologias 

recai na facilidade em concretizar registos e guardar documentações alusivas ao processo 

de aprendizagem individual ou coletivo de um (ou vários) determinado grupo de 

crianças/alunos. Todas as suas atividades podem ser arquivadas por meio de fotografias, 

vídeos, impressões e imagens capturadas em tela, etc. Estes providenciam evidências da 

aprendizagem dos mais novos, conferindo um contexto para a monitorização dos pais de 

uma forma contínua (Sung, Siraj-Blatchford e Kucirkova, 2016, p.32). 

Embora haja pouca evidência de que as TIC representam um risco real para as crianças, 

existem vários autores que alertam para os cuidados a ter em relação à viabilização de um 
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ambiente seguro aquando da sua utilização. É preciso considerar que estas preocupações 

poderão acarretar problemas ao nível de: 

● Danos físicos; 

● Desenvolvimento e aprendizagem infantil; 

● Bem-estar social e emocional. 

Para além destes pontos, existem ainda fatores de risco que podem retardar ou até mesmo 

impedir a integração das TIC na educação infantil. Estes incluem a falta de 

desenvolvimento profissional por parte dos educadores/professores, de confiança, de 

apoio aos recursos educacionais e da sua continuidade (Chaves et al, 2022, p. 5). 

Para compreender as TIC, os mais novos devem ver em primeira mão, a tecnologia ser 

utilizada em situações consideradas como relevantes no dia-a-dia. O principal desafio das 

instituições/professores/educadores que adotam o uso consciente e organizado das TIC 

para promover um tipo de aprendizagem significativa, recai na formação de 

crianças/alunos que sejam tecnologicamente letrados. Para tal, precisam entender como 

usar a tecnologia, gostar dela, acha-la desafiadora, estar seguro e confiante nas suas 

habilidades e ser ativo no contacto social a partir das mesmas (Santos, 2020). As 

capacidades de compreender as TIC relacionam-se com temas democráticos, 

considerando também os seus direitos e igualdades. Pelas palavras de Carioca et al, 

(2005), “as TIC deviam ser iguais para todas as crianças, independentemente das suas 

origens ou do seu género” (Carioca et al, 2005, p.22). 

Em suma, as TIC podem apoiar e complementar a construção do ensino uma vez que 

permite realizar observações e análises por parte dos alunos e professores para resolver 

problemas, realizar tarefas e cumprir metas educacionais (Matos, 2016, p.46). Importa 

ainda referir que é possível encontrar um conjunto de aplicações/programas/softwares 

(apêndice nº 4) considerados como sendo relevantes para a promoção de um processo de 

ensino-aprendizagem mais dinâmico e inovador. 
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Capítulo II – Estudo empírico e aspetos metodológicos 

1. Delimitação da problemática 

O tema fundamental da presente investigação incide na compreensão de situações 

específicas que impactem positivamente o desenvolvimento da linguagem oral e escrita, 

utilizando como recurso transversal a tecnologias da informação e comunicação (TIC), 

concretizadas através do uso de programas e softwares educativos de livre utilização. Este 

estudo centra-se em dois contextos distintos, o pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico. 

Como é sabido, a educação pré-escolar visa desenvolver eficazmente e ampliar o 

conhecimento da linguagem oral. Silva et al, (2016), assume que, num ambiente pré-

escolar, é muito importante que as crianças tenham a oportunidade de dialogar e 

compartilhar ideias com base em coisas que vivenciaram juntas, uma vez que a sua 

capacidade de desenvolver habilidades da linguagem e comunicação depende diretamente 

do seu interesse em ser ouvida e de ter coisas para falar: 

(…) sobretudo nas situações de grande grupo, às crianças que têm mais dificuldade em 

exprimir-se ou que habitualmente não participam. Não se pode pretender que a 

comunicação seja, apenas, alimentada pelas experiências fora do jardim-de-infância, 

sendo necessário que o contexto de educação pré-escolar forneça ocasiões que motivem 

o diálogo e a partilha entre as crianças, a partir das vivências comuns (Silva et al, 2016, 

p. 62).  

Ao nível do 1º ciclo do ensino básico, são de notar ainda algumas dificuldades nos alunos 

aquando da escrita de frases/textos. Estas dificuldades na escrita encontram-se 

diretamente relacionadas com as questões mencionadas anteriormente no que se refere à 

linguagem oral. Se uma criança evidencia problemas de verbalização e articulação fónica, 

o desfecho mais provável seria também, que no 1º ciclo do ensino básico, apresente 

problemas na escrita de palavras. Neste caso, o aparecimento de incorreções por 

transcrição da oralidade e por inobservância de regras ortográficas de base fonológica 

seria inevitável. 

Neste sentido, a problemática do estudo focaliza a sua atenção, numa 1ª fase, nas 

dificuldades de articulação fónica das palavras, consequente numa 2ª fase, o aparecimento 

de incorreções ortográficas. 
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Em síntese, a problemática deste estudo centra-se na compreensão relacional entre a 

oralidade e a linguagem escrita, tendo em atenção a sua interdependência no 

desenvolvimento de ambas as competências. O entendimento efetivo da presente relação 

irá promover a reflexão de situações específicas que ajudam as crianças/alunos a 

desenvolver competências metacognitivas entre o oral e o escrito, mediadas por 

ferramentas tecnológicas.  

2. Objetivos do estudo  

A escolha do tema para o estudo prendeu-se com o facto de ter sido evidente a existência 

de dificuldades nas áreas da comunicação oral e da linguagem escrita, concretizadas nas 

dificuldades em verbalizar e articular sons que, frequentemente, se repercutem em 

limitações na ortografia. Assim, o objetivo geral do estudo pretende compreender a forma 

como a linguagem oral se desenvolve durante a educação pré-escolar e o 1º ciclo do 

ensino básico e desencadear procedimentos para a sua consecução harmoniosa. 

A capacidade de o/a educador/a escutar cada criança, de valorizar a sua contribuição 

para o grupo, de comunicar com cada uma e com o grupo, de modo a dar espaço a que 

cada uma fale, e a fomentar o diálogo, facilita a expressão das crianças e o seu desejo 

de comunicar. Este conhecimento das crianças mobilizado na utilização de muitas 

palavras, na construção de um vocabulário alargado, na compreensão de questões, 

ordens, mensagens, conversas, etc., centra-se essencialmente no significado da 

mensagem oral, e constrói-se, muitas vezes, de forma natural (Silva et al, 2016, p.61). 

Ao ter em consideração os aspetos mencionados, no que respeita ao contexto pré-escolar, 

o estudo estrutura-se nos seguintes objetivos: 

● Compreender a verbalização e articulação fónica da fala; 

● Identificar as necessidades ao nível do oral; 

● Elaborar um plano de ação com vista a promover o desenvolvimento significativo 

ao nível da linguagem oral nas crianças, tendo em conta o uso das TIC.  

A aprendizagem da linguagem escrita, por seu lado, pressupõe o domínio de aspetos 

ortográficos que envolvem diferentes regras. Estas não são todas iguais e exigem o 

conhecimento dos domínios morfológico, fonológico, sintático e semântico. Dito isto, a 
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competência ortográfica da escrita não se adquire naturalmente, uma vez que requer uma 

ampla gama de conhecimentos linguísticos. Segundo as suas palavras de Lopes, (2011): 

(…) as produções escritas dos alunos revelam o conhecimento ainda não consolidado de 

todas as convenções ortográficas normativas da sua língua e proporcionam formas 

indiretas de caracterização do conhecimento fonológico das crianças. Essas produções 

revelam, por um lado, a assimilação de certos princípios básicos da escrita alfabética, 

por outro, o desconhecimento de aspetos ainda não ensinados/aprendidos da norma 

ortográfica (Lopes, 2011, p. 33).  

Este conhecimento ainda não consolidado, pelos mais novos, relativamente às 

convenções ortográficas, origina as principais causas do aparecimento dos erros mais 

comumente produzidos. A sua observância e identificação possibilita a definição a 

compreensão da sua origem e posterior remediação. A consecução destes propósitos 

possibilitou a estruturação dos seguintes objetivos para o contexto de 1º ciclo do ensino 

básico: 

● Compreender as dificuldades inerentes à escrita, na dimensão ortográfica; 

● Categorizar essas mesmas incorreções ortográficas; 

● Elaborar um plano de ação a fim de abordar as eventuais lacunas detetadas com 

recurso a software de acesso livre. 

3. Metodologia de investigação 

Os métodos de pesquisa qualitativa são muito utilizados em pesquisas educacionais e 

geralmente usam cinco características principais. Estes são os argumentos de Bogdan & 

Biklen (1994), na medida em que defendem que a pesquisa qualitativa requer todas estas 

cinco características para a investigação ser considerada como tal. De acordo com os 

autores, as cinco características englobam: 

a) A fonte direta dos dados é o ambiente natural, dessa forma, o investigador é o 

instrumento principal. (…) Os investigadores têm a consciência de que o comportamento 

humano é influenciado pelo contexto; b) Os dados recolhidos são descritivos. O 

investigador analisa-os de forma minuciosa, preocupando-se com os detalhes; c) O 

interesse maior na pesquisa está no processo e não no resultado. Importantes questões 

são explicitadas no decorrer da investigação, sendo elas fundamentais para a pesquisa; 



 

39 
 

d) A tendência em analisar os dados de forma indutiva. Os conceitos são construídos a 

partir dos dados que são recolhidos e agrupados, de forma que eles não são obtidos com 

o objetivo de confirmar ou não hipóteses construídas previamente; e) O significado é de 

suma importância nesse tipo de abordagem. Leva-se em consideração o ponto de vista 

do informante, atribui-se importância à interpretação, à realidade, ao contexto e à visão 

de mundo dos sujeitos envolvidos na pesquisa de forma mais fiel possível (Bogdan & 

Biklen, 1994, citados por Teixeira, 2015, p. 11). 

O método de investigação utilizado para a concretização do presente estudo incide numa 

metodologia de investigação-ação (i-a). A obtenção de resultados advém das perspetivas 

de ação e investigação, sendo uma metodologia que visa o aperfeiçoamento da prática 

pedagógica.  

De acordo com Souza e Baptista, (2011), este é um método investigativo que veicula: 

(…) a melhoria das práticas mediante a mudança e a aprendizagem a partir das 

consequências dessas mudanças, permitindo ainda a participação de todos os 

implicados. A investigação-ação é participativa e colaborativa, no sentido em que 

implica todos os intervenientes no processo. O investigador não é um agente externo que 

realiza investigação com pessoas, é um co-investigador com e para os interessados nos 

problemas práticos e na melhoria da realidade (Sousa e Baptista, 2011, p. 65). 

A metodologia de investigação-ação visa resolver um determinado tipo de problema (real 

e concreto), sem a intenção de fazer generalizações com pretensões teóricas, como 

defende Bisquerra, (1989): 

El objetivo consiste én mejorar la práctica educativa real en un lugar determinado. El 

objeto de la investigación se reconoce situado en su contexto espaciotemporal, 

intencionalmente unido al campo doxológico, el de la "realidad de cada dia"; se origina 

a partir de la experiencia vivida como problemática por un sujeto o grupo de sujetos 

(Bisquerra, 1989, p. 279). 

O mesmo autor refere ainda que esta metodologia foi alvo de um grande interesse por 

parte dos profissionais da educação, uma vez que se verificou a sua integração na 

concretização de investigações de caráter pedagógico e, após a sua implementação, fez 

crescer significativamente o número de resultados satisfatórios relativamente às pesquisas 

efetuadas (Bisquerra, 1989, p. 281). 
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Em conformidade com esta realidade, McKernan, (1999), assume que um dos objetivos 

elementares da metodologia de investigação-ação centra-se na resolução de problemas 

diários e imediatos que se apresentam nos diversos ambientes sociais. O autor 

complementa a informação, afirmando ainda que:  

La investigación-acción la llevan a cabo los profesionales en ejercicio tratando de 

mejorar su comprensión de los acontecimientos, las situaciones y los problemas para 

aumentar la efectividad de su práctica. (…) La investigación-accion pretende 

proporcionar materiales para el desarrollo del juicio práctico de los actores en 

situaciones problemáticas. La validez de tos conceptos, los modelos y los resultados que 

genera depende no tanto de las pruebas de verdad científicas cuanto de su utilidad al 

ayudar a los profesionales actuar de manera más efectiva, más capaz e inteligente. Las 

teorias (…) se validan mediante la práctica y, así, la investigación-acción se fundamenta 

en la teoría del curriculum (McKernan, 1999, p. 24). 

Assente numa metodologia de i-a, o estudo prioriza uma abordagem de cariz qualitativo, 

uma vez que projeta a sua atenção para a descoberta e análise das respostas dos grupos 

de participantes envolvidos, tendo em conta as tarefas solicitadas.  

A metodologia de i-a utilizada nesta pesquisa assenta nas práticas profissionais II e III 

tem um caráter qualitativo e foi concretizada com o propósito de compreender a realidade 

de cada contexto, identificar as necessidades e elaborar um Plano de Ação para a 

remediação do problema. Este processo visa analisar criticamente os contextos de pré-

escolar e primeiro ciclo do ensino básico, para posterior regulação da ação educativa. 

A pesquisa qualitativa também enfatiza a importância da realização da entrevista, uma 

vez que esta: 

Sendo mais exigente, em termos do tempo necessário para realização, mas também 

devido à dificuldade de conduzir o entrevistado a expressar abertamente as suas 

opiniões, permite, no entanto, recolher dados sobre aspetos mais subjetivos e sobre as 

perceções do participante sobre a temática em estudo (Sá et al, 2021, p. 44). 

Contudo, importa referir que neste estudo não foi realizada qualquer entrevista, dado que 

ainda é pouco frequente o uso de registo das dificuldades fonológicas e/ou ortográficas. 

Desta forma, priorizou-se como instrumento de recolha de dados as observações 
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naturalistas, o material audiovisual (fotos e gravações das falas das crianças) e os textos 

escritos pelos alunos. 

4. Instrumentos de recolha de dados 

A recolha de informação consiste no processo de identificação e levantamento dos dados 

necessários à resolução dos problemas apontados. Para tal, dadas as características do 

estudo, foram utilizados diferentes tipos de meios/recursos para atingir os objetivos 

propostos e validar os propósitos desenvolvidos. Alude-se para o facto de não existir um 

método/técnica/instrumento que se defina como sendo "o melhor" e, por isso, são 

adotados instrumentos que dependam do tipo de pesquisa e do contexto real. 

O processo de recolha de dados foi feito em conformidade com a temática do próprio 

estudo, para atingir os objetivos estabelecidos, desenvolveu-se uma investigação onde 

foram utilizadas diferentes técnicas de busca e averiguação de informação, tais como as 

que serão mencionadas a seguir. 

4.1. Observação naturalista 

Existem muitas ferramentas e métodos usados para colheita de dados em estudos cuja 

metodologia adotada incide na investigação-ação. A observação direta tem em conta um 

investigador que possui um plano geral de observação e registra os dados em tempo real 

à medida que determinado evento está a acontecer. 

A observação direta é uma técnica de recolha de dados que se concentra no desempenho 

dos participantes e nas interações que existem entre eles e seu ambiente. Para facilitar o 

processo de obtenção de informação, o investigador tem a possibilidade de fazer 

anotações em conformidade com aquilo que testemunha, e pode gravar as suas 

observações em formato digital como em fotografia, vídeo e gravação de áudio. Refere-

se ainda que as observações podem ser organizadas por meio de um diário de bordo e, 

posteriormente, serem utilizadas durante a fase de análise de dados da pesquisa (Sá et al, 

2021, p.45).  

Relativamente à presente investigação, será a partir da observação naturalista e da 

participação direta com as crianças (em contexto pré-escolar) e com os alunos (em 
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contexto de 1º ciclo do ensino básico) que irá ser possível recolher alguns dos dados 

necessários para a sua concretização. Em ambos os casos, serão utilizadas grelhas de 

registo para anotar a informação recolhida durante o período de observação. Para o 

preenchimento das grelhas foram consideradas as áreas de conteúdos e aprendizagens 

essenciais do Português e das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Foi 

também dada importância às aprendizagens específicas de cada uma das áreas e à 

verificação das mesmas nos participantes do estudo. Importa ainda referir que o registo 

das grelhas será efetuado de forma particularizada, sendo feita uma caracterização 

individualizada de cada elemento do grupo de crianças e alunos, face às aprendizagens 

mencionadas.  

4.2. Meios audiovisuais 

A recolha de informação pode ser feita a partir de fotografias, gravações de vídeo e de 

áudio, que podem ser traduzidas em dados confiáveis no desenvolvimento de projetos 

investigativos (Sá et al, 2021, p. 17). Para a elaboração do presente estudo, alguns dos 

dados recolhidos para a compreensão e consequente identificação de dificuldades, terão 

em conta o registo áudio efetuado aquando da realização de atividades em contexto de 

pré-escolar. Para a gravação áudio utilizar-se-á uma aplicação própria que regista as falas 

das crianças a partir do smartphone. 

4.3. Análise documental 

Quanto às fontes de dados, os estudos com metodologia centrada na investigação-ação 

podem incluir informação recolhida a partir de documentos como jornais, autobiografias, 

testemunhos, registros de arquivo, artefactos físicos, atas de reuniões, etc., para 

compreender fenómenos ou eventos relevantes. Os relatos, recomendações e descrições 

de procedimentos e/ou resultados também constituem uma lista de possibilidades da 

literatura que, embora não sejam consideradas descrições fiéis e precisas de certas 

realidades de condições e eventos, podem ser utilizadas para fins de pesquisa. (Sá et al, 

2021, p.17). 

Sucintamente, a análise documental envolve a investigação de documentos oficiais 

(legislação, atas de reuniões, planos, registros de avaliação, artigos de jornal etc.), assim 
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como documentos pessoais (diários e outras ferramentas utilizadas pelos investigadores, 

sejam eles recomendados ou não) para a recolha de informação (Sá et al, 2021, p.45).  

A presente investigação contará com a análise de diversos documentos a disponibilizar 

pelas instituições onde decorreram as práticas profissionais II e III, nomeadamente, o 

Patronato de Santo António e a Escola Básica 2,3 Mário Beirão. Os documentos serão 

providenciados pela educadora em contexto pré-escolar e pela professora titular em 

contexto de 1º ciclo do ensino básico, designadamente o Projeto Curricular da instituição, 

o Projeto Educativo, o Projeto Curricular de Sala, o Plano Anual de Atividades, os 

relatórios de avaliação do 1º e 2º período e os planos anuais de atividades de cada 

disciplina. Importa referir que uma parte da informação será retirada do próprio site de 

cada um dos estabelecimentos educativos. 

Para auxiliar na recolha de informação em contexto de 1º ciclo do ensino básico, será 

elaborada outra grelha de registo cuja finalidade incide na identificação e categorização 

das incorreções ortográficas. 

5. Público-alvo 

5.1. Contexto de Pré-Escolar 

O estudo contou com a participação do grupo da sala da Amendoeira que possui cerca de 

12 crianças do sexo masculino e 10 do sexo feminino, constituindo, assim, um grupo com 

um total de 22 elementos (Patronato de Santo António, 2021, p.11). 

Quadro 1: Gráfico de género – Pré-Escolar 

 

 

 

 

Fonte: Gráfico produzido pela investigadora. 
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Ao analisar o gráfico, é possível concluir que o grupo de crianças é bastante equilibrado 

no que respeita à relação entre géneros, existindo apenas uma diferença de duas crianças. 

Em termos de idades, este é visto como um grupo heterogéneo, na medida em que 

apresenta uma diferença significativa nesse ponto. Mais concretamente, aquando do 

início do estágio, verificava-se 7 crianças com 3 anos de idade, 9 crianças com 4 anos, 5 

crianças com 5 anos e 1 crianças com 6 anos. 

O grupo de crianças possui dois elementos que são acompanhados uma vez por semana, 

durante cerca de uma hora, por profissionais qualificados que fazem parte da Equipa 

Local de Intervenção (ELI). Estas crianças recebem apoio pedagógico adaptado às suas 

necessidades específicas, de forma a promover uma equidade e igualdade de 

oportunidades de aprendizagem.  

5.2. Contexto de 1º Ciclo do Ensino Básico 

A prática profissional III decorreu em contexto de 1º ciclo do Ensino Básico, mais 

concretamente, na turma do 1º A da escola Mário Beirão. Para a concretização do presente 

estudo, foi tido em consideração essa mesma turma, sendo a mesma constituída por 20 

alunos (13 rapazes e 7 raparigas), com idades compreendidas entre os 6 e 8 anos. 

Quadro 2: Gráfico de género – 1º Ciclo 

 

 

 

 

 

Fonte: Gráfico produzido pela investigadora. 

É de salientar a existência de alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem 

marcados pelo ritmo lento de execução das tarefas, pela desconcentração e alguns pela 

imaturidade que apresentam. De acordo com a docente, há sete alunos que estão 

abrangidos por algumas medidas educativas/pedagógicas, nomeadamente a incidência de 
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um apoio mais individualizado para superação das dificuldades apresentadas nas 

disciplinas de Português e de Matemática. 
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Capítulo III – Planos de ação: da elaboração aos resultados 

1. Contexto de pré-escolar 

1.1. Análise de dados recolhidos através da observação naturalista e 

gravações áudio 

Os dados recolhidos, no que respeita à observação realizada no período inicial da prática 

profissional em contexto de pré-escolar, foram devidamente registados numa tabela 

(apêndice nº 5). Os dados recolhidos no que respeita à observação realizada no período 

inicial da prática profissional em contexto de primeiro ciclo do ensino básico, foram 

devidamente estruturados numa grelha de análise categorial (ver apêndice nº 6) onde 

foram considerados diversos aspetos que se encontram inseridos no Domínio da 

Linguagem Oral e Abordagem à Escrita e na Área do Conhecimento do Mundo (mais 

especificamente, na componente do Mundo tecnológico e Utilização das Tecnologias).  

Para complementar a informação recolhida através da observação naturalista, foram 

registados os resultados de gravações em formato áudio efetuadas no decurso da prática 

profissional II. Todos os dados recolhidos foram posteriormente colocados numa grelha 

específica (apêndice nº 7), com o intuito de compreender e identificar as dificuldades 

manifestadas pelas crianças ao nível do oral. 

A análise de ambas as grelhas permitiu verificar se as crianças:  

● Compreendiam mensagens orais em situações diversas de comunicação; 

● Evidenciavam dificuldades ao nível do oral e na articulação de palavras; 

● Usavam a linguagem oral em contexto, conseguindo comunicar eficazmente de 

modo adequado à situação (produção e funcionalidade); 

● Reconheciam os recursos tecnológicos do seu ambiente e explicar as suas 

funções e vantagens; 

● Utilizavam diferentes suportes tecnológicos nas atividades do seu quotidiano 

com cuidado e segurança; 

● Desenvolviam uma atitude crítica perante as tecnologias que conhece e utiliza. 
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Os registos das gravações áudio confirmaram os aspetos evidenciados na observação 

naturalista: 

a) Era evidente a presença de dificuldades em expressar-se oralmente e na articulação de 

palavras; 

b) Existia uma certa timidez por parte dos mais novos em partilhar as suas ideias;  

c) As crianças demonstravam pouco interesse nos momentos de comunicação e/ou 

partilha de informação;  

e) Havia pouca motivação em mostrar e apresentar as suas produções aos colegas;  

f) O uso do computador era pouco frequente, utilizado apenas para visualizar vídeos e 

pesquisar informação de forma monitorizada. 

1.2. Identificação de necessidades 

A sustentação das informações obtidas por meio da análise das gravações áudio, das 

grelhas de observação realizadas no decurso da prática profissional, dos documentos, das 

conversas informais com a educadora e a apreciação crítica das produções efetuadas pelas 

crianças, possibilitou determinar e sustentar os aspetos da chamada Situação Real. No 

que respeita à Situação Ideal foi definida com recurso ao estado da arte da presente 

pesquisa que sistematiza as diferentes conceções teóricas, nomeadamente as Orientações 

Curriculares para a Educação Pré-Escolar (2016) (OCEPE) e as ações estratégicas 

indicadas na brochura Linguagem e Comunicação no Jardim-de-Infância (2008) (LCJ). 

A comparação entre a Situação Real e a Ideal permitiu identificar algumas discrepâncias, 

o que, por consequência, possibilitou um levantamento das necessidades que 

impulsionaram a elaboração e implementação do Plano de Ação.  

Quadro 3: Grelha de identificação de necessidades – Pré-escolar 

Situação Ideal Situação Real Necessidades 
As crianças são capazes de: 

- Tomar consciência gradual sobre 
diferentes segmentos orais que 
constituem as palavras. 

Limitações ao nível da 
consciência fonológica: 

- Possuem dificuldades em 
identificar e manipular 

Promover estratégias que 
envolvam: 
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Situação Ideal Situação Real Necessidades 
elementos sonoros que 
integram as palavras. 

- Situações onde as crianças 
brinquem com as palavras e se 
apercebam do seu som. 

- Compreender mensagens orais em 
situações diversas de comunicação e 
utilizam a linguagem oral em 
contexto para comunicar eficazmente 
de modo adequado à situação. 

- Participação pouco 
frequente em atividades 
comunicativas por parte de 
algumas crianças. 

- A criação de um ambiente 
onde as crianças se sintam 
escutadas e tenham interesse em 
comunicar. 

- Utilizar os diferentes suportes 
tecnológicos nas atividades; 

- Conhecer diferentes etapas a fim de 
chegar a um determinado resultado 
(produto de uma pesquisa, de um 
desenho digital, etc.). 

- Conhecimento limitado 
das potencialidades e dos 
recursos tecnológicos. 

- Uso pouco frequente dos 
recursos tecnológicos. 

- A organização do ambiente 
educativo, de forma a promover 
o conhecimento e uso de 
recursos tecnológicos. 

Fonte: Registo produzido pela investigadora de acordo com os dados recolhidos 

1.3. Elaboração do Plano de Ação 

A elaboração do Plano de Ação (PA) considera as necessidades identificadas durante a 

fase de observação, recolha de informação áudio e, em especial, as referências disponíveis 

na OCEPE e as ações estratégicas indicadas na LCP. Para além disso, a análise dos 

documentos oficiais da instituição (Projeto Educativo e Projeto de Sala) e as conversas 

informais com a educadora possibilitaram a identificação de necessidades, o que, por 

consequente, também suportaram a preparação e estruturação do PA. 

Foi dada a devida importância aos objetivos gerais desta investigação na elaboração do 

PA dado que o mesmo apresenta um papel fundamental na regulação de um processo 

consciente que conduza a futuras aprendizagens. Desta forma, deseja-se uma abordagem 

construtivista (ou seja, que enfatize a construção do conhecimento dos alunos através da 

criação de métodos e estratégias diversificadas que estimulem essa mesma construção) 

para o desenvolvimento da linguagem oral que delineie as seguintes estratégias: 

 Situações onde as crianças brinquem com as palavras e se apercebam do seu som 

e com objetivos centrados no desenvolvimento da capacidade de verbalização e 

articulação fónica da fala; 

 A criação de um ambiente onde as crianças se sintam escutadas e tenham 

interesse em comunicar; 

 A organização do ambiente educativo, de forma a promover o conhecimento e 

uso de recursos tecnológicos. 
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O PA foi elaborado em conformidade com o contexto de pré-escolar e encontra-se 

estruturado em diferentes objetivos posteriormente concretizados pelas tarefas. 

Apresenta-se de seguida um organograma que sintetiza, de forma estruturada, os pontos 

essenciais do PA. 

Quadro 4: Organograma – Pré-escolar 

 

Fonte: Registo produzido pela investigadora. 

2. Contexto de 1º ciclo do ensino básico 

2.1. Análise dos dados recolhidos através da observação naturalista 

À semelhança do sucedido no pré-escolar, foi elaborada uma grelha de registo com a 

finalidade de verificar as principais dificuldades apresentadas pelos alunos (apêndice nº 

8). Os dados recolhidos no que respeita à observação realizada no período inicial da 

prática profissional em contexto de primeiro ciclo do ensino básico, foram devidamente 

estruturados numa grelha de análise categorial que se encontra de acordo com as 

componentes curriculares do Português e das TIC (ver apêndice nº 9). 
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Durante a fase de observação e do seu tratamento, verificou-se que: 

a) A maioria dos alunos já eram capazes de ler palavras isoladas; 

b) Conseguiam ler pequenos textos com articulação correta de palavras e prosódia 

adequada;  

c) Na escrita de frases simples e textos curtos, era evidente a dificuldade parte de alguns 

elementos da turma ao nível da: 

o Representação de fonemas através dos respetivos grafemas e dígrafos; 

o Escrita de palavras com maior extensão silábica; 

o Aplicação das regras de correspondência fonema – grafema; 

o Escrita com correção ortográfica e com gestão correta do espaço da página; 

o Da leitura e compreensão da própria escrita. 

d) A sala não apresentava os recursos tecnológicos necessários (ver apêndice nº 10); 

e) Utilização do computador era pouco frequente, somente para ver alguns vídeos e 

pesquisar informação de forma monitorizada; 

f) Quando questionados sobre as funções do computador, referiram que o mesmo servia 

para ver vídeos, jogar jogos e procurar informação. 

2.2. Identificação de necessidades 

Ao reunir as informações obtidas por meio da análise das grelhas de observação (apêndice 

nº 8 e nº 9) no decurso da prática profissional, dos documentos fornecidos, das conversas 

informais com a professora e a apreciação crítica das produções efetuadas pelos alunos, 

foi possível determinar e sustentar os aspetos da chamada Situação Real. A Situação Ideal 

foi definida com recurso ao estado da arte da presente pesquisa que sistematiza as 

diferentes conceções teóricas, nomeadamente a Escrita Didática: Dimensões Gráficas e 

Ortográficas (2011) as Aprendizagens Essenciais de Português 1º ano do ensino básico 

(2018) (AEP) as Orientações Curriculares da Componente Tecnologias de Informação e 

Comunicação (s.d.) (OCCTIC). A comparação entre a Situação Real e a Ideal permitiu 
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identificar discrepâncias, o que, por consequência, levou a um levantamento de 

necessidades que impulsionaram a concretização de um Plano de Ação específico.  

Quadro 5: Grelha de análise de necessidades – 1º ciclo 

Situação Ideal Situação Real Necessidades 

Os alunos são capazes de: 

- Compreender e refletir sobre as 
mensagens orais e utilizar a 
linguagem oral em contexto para 
comunicar eficazmente de modo 
adequado à situação. 

- Participação pouco 
frequente na discussão 
e consequente reflexão 
dos conteúdos por parte 
dos alunos. 

Promover estratégias que envolvam: 

- A compreensão de textos para 
distinguir diferentes situações 
comunicativas (por exemplo, contar 
uma história, pedir/dar informações) 
e trocar ideias/pontos de vista com 
os colegas. 

- Identificar os sons da palavra e 
relacionar som/ letra e letra/som. 

- Frequência na escrita 
de incorreções 
ortográficas. 

- A resolução de exercícios para 
trabalhar a consciência fonológica. 

- Processar corretamente os fonemas 
(segmentação, identificação e 
ordenação); 

- Utilizar os grafemas que 
representam o som em causa; 

- Identificar os fonemas da palavra. 

- Dificuldades na 
correspondência entre a 
verbalização e 
produção escrita. 

- Exercícios que promovam o 
desenvolvimento sistemático da via 
lexical, reforçando o processamento 
efetuado pela via fonológica. 

- Combinar sons em termos 
contextuais e posicionar 
corretamente os acentos nas palavras; 

- Distinguir os limites de cada 
palavra/frase (fronteira de 
palavras/frases). 

- Aparecimento de 
incorreções por 
inobservância de regras 
ortográficas de base 
fonológica. 

- A realização de exercícios que 
consciencializem os alunos para as 
regras ortográficas a nível 
contextual e acentual, sempre que se 
deparem com a indecisão, ou 
quando procedem à revisão dos seus 
textos. 

- Participar em atividades/tarefas 
recorrendo a práticas e recursos 
digitais; 

- Apresentar e partilhar as suas ideias 
e opiniões recorrendo à utilização do 
computador e de outros dispositivos 
eletrónicos. 

- Conhecimento 
limitado das 
potencialidades e dos 
recursos tecnológicos. 

- Uso pouco frequente 
dos recursos 
tecnológicos. 

- A criação de momentos promotores 
da partilha de ideias e opiniões 
recorrendo ao uso do computador e 
de outros dispositivos eletrónicos, 
onde seja adotada uma atitude 
crítica, refletida e responsável no uso 
de tecnologias. 

Fonte: Registo produzido pela investigadora de acordo com os dados recolhidos. 

2.3. Elaboração do Plano de Ação 

O Plano de Ação (PA) considera as necessidades identificadas durante a fase de 

observação, recolha e posterior análise de informação no decurso da prática profissional 

em contexto de primeiro ciclo do ensino básico. Para a construção do PA foram também 

tidas em consideração as orientações disponíveis na brochura Escrita Didática: 

Dimensões Gráficas e Ortográficas (2011) e as ações estratégicas indicadas nas AEP e 
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nas OCCTIC. Para além disso, a análise dos documentos oficiais da instituição (relatórios 

de avaliação do 1º e 2º período) e as conversas informais com a professora titular 

contribuíram também para a identificação de necessidades, o que, por consequência, 

também suportaram a preparação e estruturação do PA. 

Foi dada a devida importância aos objetivos gerais desta investigação aquando da 

elaboração do PA que se deseja promotor de uma abordagem construtivista para a 

aprendizagem da ortografia, que delineie as seguintes estratégias: 

 Compreensão de textos para distinguir diferentes situações comunicativas e 

trocar ideias/pontos de vista com os colegas; 

 Resolução de exercícios para trabalhar a consciência fonológica; 

 Exercícios que promovam o desenvolvimento sistemático da via lexical, 

reforçando o processamento efetuado pela via fonológica; 

 Realização de exercícios que consciencializem os alunos para as regras 

ortográficas a nível contextual e acentual; 

 Criação de momentos promotores da partilha de ideias e opiniões recorrendo ao 

uso do computador e de outros dispositivos eletrónicos, onde seja adotada uma 

atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias. 

O PA foi elaborado em conformidade com o contexto de 1º ciclo do ensino básico e 

encontra-se estruturado em diferentes objetivos concretizados pelas tarefas, de acordo 

com as AEP e as OCCTIC. Apresenta-se de seguida um organograma que sintetiza, de 

forma estruturada o PA. 
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Quadro 6: Organograma – 1º Ciclo 

Fonte: Registo produzido pela investigadora. 

3. Análise e discussão dos resultados do Plano de Ação de pré-escolar e 

1º ciclo 

A intervenção decorreu num grupo de Pré-Escolar e numa turma de 1º ano do 1º Ciclo do 

Ensino Básico, com a intenção de dar resposta às necessidades identificadas na 

comparação entre a Situação Real e a Ideal, e de superar os objetivos inicialmente 

estabelecidos. A implementação dos Planos de Ação ocorreu através de ações concretas 

orientadas para a aprendizagem e desenvolvimento de competências e capacidades 

associadas à linguagem oral e escrita, utilizando como recurso transversal a tecnologia. 

Como a intervenção ocorreu em contexto de Prática Profissional (II e III), estiveram 

envolvidos na implementação dos planos diversos intervenientes, nomeadamente, a 

investigadora, os professores acompanhantes, a educadora/professora cooperante, as 

crianças/alunos, as auxiliares de sala e as professoras de apoio. 
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3.1. Contexto de pré-escolar 

Tarefa 1  Observação de imagens e levantamento de ideias  

A tarefa foi realizada em grande grupo e consistiu na construção de uma história a partir 

da utilização de cartões específicos (personagens, caracterização das personagens, tempo 

da história, local, enredo e conclusão) (ver apêndice nº23). 

Quadro 7: Organização da tarefa 1) – Pré-escolar 

Objetivo: Desenvolver a comunicação verbal 
Estratégias Aprendizagens  Avaliação 

1) Observação das imagens e 
descrição das mesmas. 

3) Aspetos essenciais para a 
construção de uma história: 
Quem? Onde? O quê? 
Porquê? Como?; 

4) Observação das imagens e 
troca de opiniões pelas 
crianças; 

5) Registo das ideias 
principais da história pela 
investigadora; 

6) Recapitulação de todas as 
ideias. 

- Usa a linguagem 
oral; 

- Compreende 
mensagens orais; 

- Inventa 
personagens e 
situações;  

- Estabelece 
relações entre 
diferentes ideias; 

- Tem em conta as 
ideias das outras 
crianças. 

Verificar:  

- Usa a linguagem oral; 

- Compreende mensagens orais; 

- Recria e inventa histórias e diálogos; 

- Compreende as regras da tarefa e a sua 
finalidade; 

- Demonstra interesse na tarefa;  

- Participa na construção da história; 

- Tem em conta as ideias das outras crianças; 

- Participa de forma ordeira e bem comportada. 

Fonte: Registo produzido pela investigadora com base nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (2016, p. 62-65) 

e a brochura Linguagem e Comunicação no Jardim-de-Infância (2008, p. 29-40). 

Como principal objetivo, foi considerado o desenvolvimento da comunicação verbal nas 

crianças a partir da criação de momentos onde se enfatizasse o diálogo mediado entre 

todos os elementos do grupo. Tal, acabou por permitir uma troca de ideias e a apreciação 

de diferentes pontos de vista por parte dos mais novos, tendo sempre em atenção os pontos 

essenciais para a construção lógica da história: Quem? Onde? O quê? Porquê? Como?. 

Para organizar a sequência inicial, as imagens escolhidas foram expostas no quadro, de 

modo a que todas as crianças conseguissem observar e compreender o seguimento da 

história. Para a realização da tarefa foram registados os aspetos positivos e as principais 

dificuldades observadas e sentidas no decurso da mesma. A verificação das aprendizagens 
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das crianças/alunos foi feita através de uma grelha específica com o intuito de analisar e 

avaliar mais concretamente as mesmas (apêndice nº 11). 

Quadro 8: Análise da tarefa 1) – Pré-escolar 

Aspetos positivos Principais dificuldades 
- Todos participaram na escolha dos cartões para a criação da 
história; 

- Compreenderam a função dos cartões para a elaboração história; 

- A maioria das crianças utilizou a linguagem oral a fim de 
participar na construção da história de um modo muito animado 
e dedicado e respeitando os outros; 

- Os alunos mais velhos apresentavam uma capacidade de 
verbalização superior à dos mais novos. Contudo, todos 
evidenciavam algumas dificuldades ao nível da articulação 
correta de palavras e ao se referirem a formas verbais. 

- Foi dedicado demasiado tempo a 
orientar as crianças ao longo da 
tarefa; 

- A disposição das crianças e da 
investigadora, para a concretização 
da tarefa, acabou por ser idêntica a 
uma sala de aula de cariz tradicional 
e, sem permitir a individualização 
no processo de aprendizagem; 

- Algumas crianças não 
consideraram as ideias dos colegas. 

Fonte: Registo produzido pela investigadora. 

Tarefa 2  Produção oral da história e o seu registo escrito  

A presente tarefa teve em consideração o seguimento lógico da tarefa anterior. 

Primeiramente, foi realizado um diálogo com as crianças com o intuito de recapitular 

todas as ideias registadas inicialmente, verificando o que havia em falta (ver apêndice nº 

24). 

Quadro 9: Organização da tarefa 2) – Pré-escolar 

Objetivo: Desenvolver a comunicação verbal 
Estratégias Aprendizagens  Avaliação 

1) Diálogo com 
as crianças 
sobre as ideias 
registadas na 
tarefa anterior; 

2) Observação 
das imagens e 
troca de novas 
ideias e 
opiniões;  

3) Registo das 
personagens e 
elementos do 

- Usa a linguagem 
oral; 

- Compreende 
mensagens orais; 

- Inventa personagens 
e situações;  

- Estabelece relações 
entre diferentes 
ideias; 

Verificar se:  

- Usa a linguagem oral; 

- Compreende mensagens orais; 

- Recria e inventa histórias e diálogos; 

- Compreende as regras da tarefa e a sua finalidade; 

- Demonstra interesse na tarefa;  

- Participa na construção da história; 
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Objetivo: Desenvolver a comunicação verbal 
Estratégias Aprendizagens  Avaliação 

cenário da 
história. 

- Tem em conta as 
ideias das outras 
crianças. 

- Tem em conta as ideias das outras crianças; 

- Participa de forma ordeira e bem comportada. 

Fonte: Registo produzido pela investigadora com base nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (2016, p. 62-65) 

e a brochura Linguagem e Comunicação no Jardim-de-Infância (2008, p. 29-40). 

Depois da conversa inicial, as imagens foram novamente observadas pelo grupo e, de 

acordo com as ideias já estabelecidas, foram trocadas opiniões relativamente à escolha 

das personagens e dos elementos de cenário da história. No final, a investigadora 

procedeu ao registo escrito de todas as ideias. A identificação de dificuldades na execução 

da tarefa 1) permitiu regular a concretização da presente tarefa. A disposição das crianças 

pela sala acabou diferir daquela referida na tarefa 1), sendo que as mesmas acabaram por 

participar na atividade distribuídas em círculo, juntamente com a investigadora e a 

educadora. Como esta foi uma tarefa de seguimento à que fora mencionada anteriormente, 

o seu objetivo também considera o desenvolvimento da comunicação verbal nas crianças 

a partir da criação de momentos onde se enfatizasse o diálogo mediado entre todos os 

elementos do grupo. Para a realização da tarefa, foram registados os aspetos positivos e 

as principais dificuldades observadas e sentidas no decurso da mesma. A verificação das 

aprendizagens das crianças/alunos foi feita através de uma grelha específica com o intuito 

de analisar e avaliar as mesmas (apêndice nº 12). 

Quadro 10: Análise da tarefa 2) – Pré-escolar 

Aspetos positivos Principais dificuldades 
- As crianças mostraram-se sempre muito interessadas e motivadas no 
decurso da tarefa; 

- A maioria utilizou a linguagem oral a fim de participar na escolha das 
personagens e elementos de cenário da história; 

- Os alunos mais velhos apresentavam uma capacidade de verbalização 
superior à dos mais novos. Contudo, todos evidenciavam algumas 
dificuldades ao nível da articulação correta de palavras e ao referirem 
palavras nos diferentes tempos verbais; 

- A grande maioria dos elementos do grupo soube recontar os aspetos 
principais da história. 

 

- A investigadora não teve 
muito sucesso em manter um 
ambiente tranquilo ao longo 
da tarefa uma vez que a troca 
de ideias entre as crianças 
acabou por se tornar um 
pouco descontrolada; 

- Algumas delas não tiveram 
em consideração as ideias 
dos colegas, apenas dando 
importância à sua própria 
opinião. 

Fonte: Registo produzido pela investigadora. 
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Tarefa 3  Leitura da história e construção do livro 

A presente tarefa, tal como na anterior, foi realizada uma discussão inicial com as crianças 

para rememorar as ideias registadas e aferir se ainda havia algo em falta (ver apêndice nº 

25).  

Quadro 11: Organização da tarefa 3) – Pré-escolar 

Objetivo: Desenvolver a comunicação verbal 
Estratégias Aprendizagens  Avaliação 

1) Diálogo com as crianças sobre 
as ideias registadas na tarefa 
anterior; 

2) Alteração e recapitulação de 
todas as ideias; 

3) Verificação de todos os aspetos 
essenciais para a construção da 
história (Quem? Onde? O quê? 
Porquê? Como?); 

4) Registo escrito da história por 
parte da investigadora; 

5) Leitura da versão final da 
história; 

6) Construção do livro físico da 
história. 

- Usa a linguagem 
oral; 

- Compreende 
mensagens orais; 

- Inventa 
personagens e 
situações;  

- Estabelece 
relações entre 
diferentes ideias; 

- Tem em conta as 
ideias das outras 
crianças. 

Verificar se:  

- Usa a linguagem oral; 

- Compreende mensagens orais; 

- Recria e inventa histórias e diálogos; 

- Compreende as regras da tarefa e a sua 
finalidade; 

- Demonstra interesse na tarefa;  

- Participa na construção da história; 

- Tem em conta as ideias das outras crianças; 

- Participa de forma ordeira e bem 
comportada. 

Fonte: Registo produzido pela investigadora com base nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (2016, p. 62-65) 

e a brochura Linguagem e Comunicação no Jardim-de-Infância (2008, p. 29-40). 

Esta tarefa permitiu a verificação de todos os aspetos essenciais para a construção da 

história (Quem? Onde? O quê? Porquê? Como?) e possibilitou a alteração das ideias 

originalmente estabelecidas pelo grupo. Para finalizar esta fase da tarefa, foi feito o 

registo escrito da história por parte da investigadora, a construção do livro pelas crianças 

e a leitura da versão “final” da história. A identificação de dificuldades na execução da 

tarefa 2) permitiu regular a concretização da presente tarefa. A fim de promover um 

ambiente tranquilo em sala e diminuir a existência de momentos disruptivos, optou-se 

pela divisão das crianças em pequenos grupos aquando da construção do livro. Como esta 

foi uma tarefa de seguimento às primeiras duas, o seu objetivo também considera o 

desenvolvimento da comunicação verbal nas crianças a partir da criação de momentos 



 

58 
 

onde se enfatizasse o diálogo mediado entre todos os elementos do grupo. Para a 

realização da tarefa, foram registados os aspetos positivos e as principais dificuldades 

observadas e sentidas no decurso da mesma. A verificação das aprendizagens das 

crianças/alunos foi feita através de uma grelha específica com o intuito de analisar e 

avaliar as mesmas (apêndice nº 13). 

Quadro 12: Análise da tarefa 3) – Pré-escolar 

Aspetos positivos Principais dificuldades 
- As crianças mostraram-se novamente 
sempre muito interessadas e motivadas no 
decurso da tarefa; 

- A maioria utilizou a linguagem oral a fim de 
participar ativamente na escolha e das 
personagens e elementos de cenário da 
história; 

- Uma grande parte dos elementos do grupo 
soube recontar os aspetos principais da 
história; 

- A divisão das crianças em grupos permitiu 
a rápida construção do livro e promoveu um 
bom ambiente em sala. 

- Ainda era visível a existência de algumas dificuldades 
ao nível da articulação de palavras e na verbalização 
correta das mesmas, especialmente pelas crianças mais 
novas; 

- Antes da divisão das crianças por grupos, a troca de 
ideias acabou por se tornar um pouco descontrolada; 

- Algumas delas não tiveram em consideração as ideias 
dos colegas, apenas dando importância à sua própria 
opinião; 

- A investigadora devia ter optado pela formação de 
grupos logo no início da tarefa e não apenas na fase de 
construção do livro. 

Fonte: Registo produzido pela investigadora. 

Tarefa 4  Registo da história em suporte digital 

A tarefa foi realizada em várias sessões e consistiu na escrita de palavras e no desenho e 

decoração de personagens e elementos do cenário a partir do uso de programas e 

aplicações de desenho e pintura (Krita, Infinite Painter e Paint) (ver apêndice nº 26).  

Quadro 13: Organização da tarefa 4) – Pré-escolar 

Objetivos: Desenvolver a comunicação verbal e competências associadas à criação 
de conteúdos, com recurso a aplicações digitais 

Estratégias Aprendizagens  Avaliação 
1) Divisão das crianças em 
pequenos grupos; 

2) Diálogo introdutório sobre a 
tarefa; 

Usa a linguagem oral; 

- Compreende 
mensagens orais; 

Verificar se:  

- Usa a linguagem oral; 

- Compreende mensagens orais; 
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Objetivos: Desenvolver a comunicação verbal e competências associadas à criação 
de conteúdos, com recurso a aplicações digitais 

Estratégias Aprendizagens  Avaliação 
3) Breve explicação sobre o 
funcionamento dos recursos 
tecnológicos (softwares 
interativos, mesa digitalizadora e 
tablet); 

4) Leitura da história às crianças; 

5) Escolha das personagens e 
elementos de cenários a produzir 
pelas crianças; 

6) Realização das produções 
gráficas no computador e no 
tablet; 

7) Escrita de palavras sobre a 
história com auxílio de cartões; 

8) Divisão das palavras por 
silabas através do batimento de 
palmas; 

9) Associação entre os 
desenhos/produções gráficas das 
crianças e a escrita das palavras 
com a ajuda da investigadora. 

- Identifica os diferentes 
segmentos orais que 
constituem as palavras; 

- Desenvolve 
capacidades expressivas 
e criativas através da 
realização de desenhos 
no computador; 

- Utiliza diferentes tipos 
de canetas virtuais (ex: 
que repliquem o desenho 
a lápis, caneta, marcador 
e a pintura com tinta e 
pinceis) e compreende as 
suas funções; 

- Reconhece e utiliza os 
recursos tecnológicos do 
seu ambiente e explica as 
suas funções e 
vantagens; 

- Desenvolve uma atitude 
crítica perante as 
tecnologias que conhece 
e utiliza. 

- Identifica os diferentes segmentos 
orais que constituem as palavras; 

- Tem prazer em explorar e utilizar, 
nas suas produções, modalidades 
diversificadas de expressão visual 
através do computador e da utilização 
de diferentes canetas virtuais (ex: que 
repliquem o desenho a lápis, caneta, 
marcador e a pintura com tinta e 
pinceis); 

- Representa e recria no computador 
histórias, personagens, elementos de 
cenários, etc., utilizando diferentes 
canetas virtuais; 

- Dialoga com as outras crianças 
sobre as suas criações; 

- Usa vários recursos tecnológicos 
para recolher informação, comunicar, 
produzir diferentes tipos de trabalhos 
e organizar informação; 

- Conhece e respeita as regras de 
segurança quer na utilização de 
recursos tecnológicos. 

Fonte: Registo produzido pela investigadora com base nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (2016, p.62-72) 

e a brochura Linguagem e Comunicação no Jardim-de-Infância (2008, p. 29-49). 

A identificação de dificuldades na execução da tarefa 3) permitiu regular a concretização 

da presente tarefa. Como tal, esta foi realizada em pequeno grupo de modo a facilitar a 

sua concretização e dar uma atenção individualizada às crianças. Como principal objetivo, 

foi novamente considerado o desenvolvimento da comunicação verbal nas crianças a 

partir da criação de momentos onde se enfatizasse o diálogo mediado entre os elementos 

do pequeno grupo. Para além disso, esta é uma tarefa que promove a aquisição de 

conhecimentos sobre as potencialidades dos programas e aplicações que estão a utilizar, 

assim como das funções elementares dos próprios recursos tecnológicos (computador, 

tablet e mesa digitalizadora). Para a realização da tarefa foram registados os aspetos 

positivos e as principais dificuldades observadas e sentidas no decurso da mesma. A 

verificação das aprendizagens das crianças/alunos foi feita através de uma grelha 

específica com o intuito de analisar e avaliar as mesmas (apêndice nº 14). 
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Quadro 14: Análise da tarefa 4) – Pré-escolar 

Aspetos positivos Principais dificuldades 
- Os grupos apresentaram-se sempre muito entusiasmados 
durante a realização da tarefa; 

- As crianças aprenderam muito rapidamente a manipular o 
equipamento e o software; 

- Compreenderam onde se encontravam as opções de escolha de 
cores, troca de canetas e a borracha; 

- Com o auxílio da investigadora e através de cartões criados por 
ela, conseguiram escrever as palavras quer no computador, quer 
no tablet; 

- Uma parte das crianças apercebeu-se dos diferentes sons que 
constituem as palavras e, com o auxílio da investigadora, 
conseguiu identificar os elementos sonoros (neste caso, as 
sílabas) a partir do batimento das palmas (1 palma por sílaba);   

- As crianças tiveram sucesso em criar e decorar as 
personagens/elementos de cenário. 

- Ainda era visível a existência de 
algumas dificuldades ao nível da 
articulação de palavras e na 
verbalização correta das mesmas, 
especialmente pelas crianças mais 
novas; 

- As crianças requeriam atenção 
constante durante a realização da 
tarefa (estavam muito vinculados às 
orientações da investigadora); 

- Apesar da investigadora se sentir 
na obrigação de lhes proporcionar 
toda a ajuda necessária para a 
concretização da tarefa, 
compreende-se que a sua abordagem 
não foi a mais eficaz pois não 
possibilitou um ambiente promotor 
da autonomia. 

Fonte: Registo produzido pela investigadora. 

Tarefa 5  Projeção das produções e discussão sobre para a 

sequenciação da história  

Para a concretização da tarefa, foi realizado um diálogo inicial com as crianças sobre as 

suas produções (ver apêndice nº 27). De seguida, as mesmas foram projetadas no 

computador tendo em vista a troca de apreciações relativamente à organização sequencial 

da história. 

Quadro 15: Organização da tarefa 5) – Pré-escolar 

Objetivos: Desenvolver a comunicação verbal e competências associadas à exposição 
de conteúdos, com recurso a aplicações digitais 

Estratégias Aprendizagens  Avaliação 
1) Diálogo com as crianças 
sobre as produções da 
tarefa anterior; 

2) Projeção das suas 
criações no computador; 

3) Troca de ideias 
relativamente à 

Usa a linguagem 
oral; 

- Compreende 
mensagens orais; 

Verificar se:  

- Usa a linguagem oral; 

- Compreende mensagens orais; 

- Recria e inventa histórias e diálogos; 
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organização sequencial da 
história; 

4) Registo das mesmas 
pela investigadora; 

5) Alteração e 
recapitulação de todas as 
ideias. 

- Inventa 
personagens e 
situações;  

- Estabelece 
relações entre 
diferentes ideias; 

- Tem em conta as 
ideias das outras 
crianças. 

- Compreende as regras da tarefa e a sua finalidade; 

- Demonstra interesse na tarefa;  

- Participa na construção da história; 

- Tem em conta as ideias das outras crianças; 

- Participa de forma ordeira e bem comportada. 

Fonte: Registo produzido pela investigadora com base nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (2016, p.62-72) 

e a brochura Linguagem e Comunicação no Jardim-de-Infância (2008, p. 29-49). 

Para tal, foi feita a leitura da história criada pelo grupo com o propósito de relembrar as 

ideias já registadas e a sequência inicial da mesma. Em conformidade com as opiniões 

das crianças, foi feito o registo das mesmas pela investigadora e, de seguida, a alteração 

e recapitulação de todas as ideias com o auxílio do computador.  

A identificação de dificuldades na execução da tarefa 4) permitiu regular a concretização 

da presente tarefa. Para promover um ambiente tranquilo em sala e diminuir a existência 

de momentos disruptivos, optou-se novamente pela divisão das crianças em pequenos 

grupos aquando da organização sequencial da história. Todavia, importa referir que no 

final da atividade foram reunidas todas as crianças para fazer o balanço final das ideias 

sugeridas e a leitura da história pelo computador. A tarefa teve como objetivo o 

desenvolvimento da comunicação verbal nas crianças a partir da criação de momentos 

onde se enfatizasse o diálogo mediado entre os elementos do pequeno grupo. Para a 

realização da tarefa, foram registados os aspetos positivos e as principais dificuldades 

observadas e sentidas no decurso da mesma. A verificação das aprendizagens das 

crianças/alunos foi feita através de uma grelha específica com o intuito de analisar e 

avaliar as mesmas (apêndice nº 15). 

Quadro 16: Análise da tarefa 5) – Pré-escolar 

Aspetos positivos Principais dificuldades 
- Durante a conversa inicial, alguns elementos do grupo tiveram a 
oportunidade de apresentar as suas criações aos colegas, explicando todo 
o processo da sua concretização e aquilo que fizeram aquando do uso dos 
recursos tecnológicos; 

- A investigadora acabou 
por não ter em 
consideração as crianças 
mais novas uma vez que as 
mesmas rapidamente 
perderam o interesse pela 
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Aspetos positivos Principais dificuldades 
- Esta conversa deu origem a um momento de questionamento por parte 
das crianças onde elas utilizaram a linguagem oral para efetuar perguntas 
ao colega que apresentava a sua criação; 

- A divisão das crianças em grupos permitiu uma troca de ideias produtiva 
e promoveu um bom ambiente em sala. Também possibilitou uma 
entreajuda por parte das crianças, sendo que as mais velhas acabaram por 
auxiliar as mais novas a articular e verbalizar corretamente algumas 
palavras. 

exposição e apresentação 
das produções dos colegas; 

- Uma parte das crianças 
não tiveram em conta as 
ideias dos colegas quando 
do balanço final das ideias 
sugeridas para a história. 

Fonte: Registo produzido pela investigadora. 

Tarefa 6  Gravação em áudio da história 

A presente tarefa teve em conta um diálogo inicial com as crianças sobre aquilo que iriam 

fazer e a forma como a tarefa se iria proceder. 

Quadro 17: Organização da tarefa 6) – Pré-escolar 

Objetivo: Desenvolver a linguagem oral 
Estratégias Aprendizagens  Avaliação 

1) Divisão das 
crianças em 
pequenos grupos; 

2) Diálogo 
introdutório sobre a 
tarefa; 

3) Leitura de 
pequenas secções 
da história; 

4) Repetição pelas 
crianças daquilo 
que fora lido; 

5) Gravação em 
áudio com auxílio 
do telemóvel. 

- Compreende as 
mensagens orais e usa 
a linguagem oral para 
reproduzir 
corretamente as 
mesmas; 

- É capaz de identificar 
as palavras presentes 
nas frases; 

- Sente-se competente e 
capaz de usar a leitura 
mesmo que em formas 
muito iniciais e não 
convencionais; 

- Identifica os 
diferentes segmentos 
orais que constituem as 
palavras. 

Verificar se: 

- Usa a linguagem oral; 

- Compreende mensagens orais; 

- Identifica os diferentes segmentos orais que 
constituem as palavras; 

- Ouve atentamente as mensagens orais/leitura da 
história; 

- Reproduz corretamente aquilo que é dito para o 
gravador; 

- Consegue usar a leitura, mesmo que de modo não 
convencional, na presente situação; 

- Mostra vontade de aprender e de responder a novos 
desafios relacionados com a leitura de palavras, 
frases e textos. 

Fonte: Registo produzido pela investigadora com base nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (2016, p. 62-72) 

e a brochura Linguagem e Comunicação no Jardim-de-Infância (2008, p. 29-49). 

Posteriormente ao diálogo inicial, foi feita a leitura de pequenas secções da história e, 

logo de seguida, a repetição pelas crianças daquilo que fora lido, assim como a 
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consequente gravação das suas vozes com auxílio do telemóvel. Após a finalização das 

gravações, procedeu-se à troca de grupos. A identificação de dificuldades na execução da 

tarefa 5) permitiu regular a concretização da presente tarefa. Como tal, esta tarefa foi 

realizada em pequenos grupos numa sala diferente, na medida em que a mesma requeria 

uma atenção individualizada para a gravação dos áudios.  

Relativamente às crianças mais novas, combinou-se juntamente com a educadora e a 

auxiliar que iriam ficar na sala com elas, de modo a ajudar e apoiar o trabalho da 

investigadora. A tarefa teve como objetivo o desenvolvimento da linguagem oral nas 

crianças a partir da leitura, repetição e gravação de pequenas partes da história. Para a 

realização da tarefa, foram registados os aspetos positivos e as principais dificuldades 

observadas e sentidas no decurso da mesma. A verificação das aprendizagens das 

crianças/alunos foi feita através de uma grelha específica com o intuito de analisar e 

avaliar as mesmas (apêndice nº 16). 

Quadro 18: Análise da tarefa 6) – Pré-escolar 

Aspetos positivos Principais 
dificuldades 

- As crianças mostraram-se sempre muito interessadas e motivadas no decurso da tarefa; 

- A gravação das vozes foi bem-sucedida e decorreu de uma forma rápida e com poucas 
interrupções; 

- Sempre que cada secção da história era lida, a investigadora seguia com o dedo no 
texto, indicado à criança aquilo que estava a ler (ver apêndice nº 39) 

- Algumas das crianças mais velhas conseguiram identificar o nº de palavras presentes 
numa determinada frase e aperceberam-se dos diferentes sons das palavras. Com o 
auxílio da investigadora, conseguiram identificar os elementos sonoros (neste caso, as 
sílabas) a partir do batimento das palmas (1 palma por sílaba); 

- Os alunos mais velhos apresentavam uma capacidade de verbalização superior à dos 
mais novos. Contudo, todos evidenciavam algumas dificuldades ao nível da articulação 
correta de palavras e ao referirem palavras nos diferentes tempos verbais. 

- Devido a 
uma gestão 
pouco 
eficiente do 
tempo por 
parte da 
investigador
a, algumas 
das crianças 
acabaram 
por não 
participar na 
gravação. 

Fonte: Registo produzido pela investigadora. 

Tarefa 7  Divulgação da história  

Esta tarefa foi realizada em grande grupo, sendo que a mesma consistiu na visualização 

inicial da animação da história (ver apêndice nº 40) na sala e na sua apresentação aos 

idosos do Lar D. José do Patrocínio Dias. 
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Quadro 19: Organização da tarefa 7) – Pré-escolar 

Objetivo: Desenvolver a comunicação verbal 
Estratégias Aprendizagens  Avaliação 

1) Diálogo inicial sobre a 
tarefa realizada e todas as suas 
etapas; 

2) Projeção da história em 
formato de vídeo com as 
produções das crianças e o 
áudio da mesma; 

3) Identificação das palavras 
escritas pelas crianças e sua 
divisão em silabas com o bater 
das palmas; 

4) Associação entre essas 
palavras e as suas produções 
gráficas expostas no filme;   

5) Ida ao Lar D. José do 
Patrocínio Dias; 

6) Troca de apreciações entre 
as crianças e o grupo de 
idosos. 

- Usa a linguagem oral; 

- Compreende mensagens 
orais; 

- Compreende que aquilo que 
observa no vídeo como as 
personagens, os elementos de 
cenário e as palavras foi 
criado no computador e no 
tablet pelas próprias crianças; 

- Consegue indicar e 
relacionar todos os elementos 
da animação (criados ou não 
por eles) com a história que 
está a ser contada no vídeo; 

- É capaz de recontar a história 
a partir da visualização das 
imagens e das ideias trocadas 
entre os colegas nos 
momentos de diálogo. 

Verificar se: 

- Usa a linguagem oral; 

- Compreende mensagens orais; 

- Compreende as regras da 
atividade, assim como a sua 
finalidade; 

- Demonstra interesse na realização 
da atividade, participando 
ativamente na escrita da história; 

- Participa com o colega de grupo 
de forma ordeira e bem 
comportada; 

- É capaz de recontar/indicar os 
pontos principais da história que 
fora contada no vídeo; 

- Identifica as suas produções no 
vídeo de animação. 

Fonte: Registo produzido pela investigadora com base nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (2016, p. 62-65) 

e a brochura Linguagem e Comunicação no Jardim-de-Infância (2008, p. 29-49). 

O vídeo teve em conta as personagens e os elementos de cenário criados pelo grupo, assim 

como os áudios gravados na tarefa anterior. Foi considerado como objetivo elementar da 

tarefa, o desenvolvimento da comunicação verbal nas crianças a partir do diálogo 

mediado entre as crianças. Esta troca de opiniões foi concretizada com base nas ideias 

iniciais que as mesmas possuíam sobre a história, da visualização da animação “O 

Fantasma que fez as pazes com a Fada” e da comparação entre aquilo que fora referido. 

Para a realização da tarefa, foram registados os aspetos positivos e as principais 

dificuldades observadas e sentidas no decurso da mesma. A verificação das aprendizagens 

das crianças/alunos foi feita através de uma grelha específica com o intuito de analisar e 

avaliar as mesmas (apêndice nº 17). 
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Quadro 20: Análise da tarefa 7) – Pré-escolar 

Aspetos positivos Principais dificuldades 
- Enquanto visualizavam o vídeo pela primeira vez 
na sala, foram vários os comentários feitos por eles 
no que respeita à sua participação na realização do 
mesmo, como a indicação de quem fez o quê 
relativamente aos desenhos, à gravação das vozes, 
etc.; 

- Era visível o quão entusiasmadas estavam 
durante a observação do filme, dando o devido 
valor à história e às suas produções; 

- As crianças mais velhas conseguiram identificar 
as palavras que tinham escrito, associa-las às suas 
produções gráficas e fazer a sua divisão silábica em 
conjunto, através do batimento de palmas; 

- Todas tinham a noção do quão especial era o 
vídeo pois foram elas próprias que inventaram a 
história, escreveram algumas palavras, criaram as 
personagens e os elementos do cenário e gravaram 
o áudio da mesma; 

- Para a construção do filme, foi considerado que 
seria mais vantajoso utilizar o editor de vídeo 
“Filmora”, pois, ao contrário do “Scratch”, este é 
um programa que tem disponíveis diversas formas 
de customização e edição dos elementos da 
história; 

- Devido a limitações de tempo, as crianças não 
tiveram a oportunidade de interagir com o 
programa “Filmora”, nem de serem eles próprios a 
“montar” as diferentes partes da história, tendo em 
conta as suas criações; 

- Ainda era visível a existência de algumas 
dificuldades ao nível da articulação de palavras e 
na verbalização correta das mesmas, especialmente 
pelas crianças mais novas; 

- Devido a questões de saúde, a investigadora não 
conseguiu acompanhar as crianças na ida ao Lar, 
nem estar presente para a apresentação do vídeo 
aos idosos. 

Fonte: Registo produzido pela investigadora. 

3.1.1. Síntese das tarefas implementadas  

Após a implementação, do Plano de Ação, verificou-se que os objetivos inicialmente 

estabelecidos ainda não foram superados. De acordo com a realidade testemunhada, 

depois da concretização das tarefas, depreendeu-se que: a) foi construída uma 

aprendizagem envolvente, motivadora e com objetivos centrados no desenvolvimento da 

capacidade de verbalização e articulação fónica da fala; b) foram criadas 

condições/atividades que envolveram a utilização das TIC; c) as crianças mais velhas 

compreenderam algumas das potencialidades das TIC, usando-as de um modo critico e 

consciente.  

A partir da análise das tarefas foi evidente que a incorporação de recursos tecnológicos e 

programas digitais em sala aumentou significativamente o nível de interesse, a motivação 

e a participação das crianças. Importa salientar os momentos onde os mais novos 

discutiram ideias e respeitaram a opinião dos outros, tendo em vista a criação bem-

sucedida da história, com recurso à tecnologia como forma de incentivar a concretização 

do Plano de Ação. 
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O desenvolvimento da linguagem oral depende do interesse em comunicar, o que implica 

saber-se escutado e supõe também ter coisas interessantes para dizer. (…) Não se pode 

pretender que a comunicação seja, apenas, alimentada pelas experiências fora do 

jardim-de-infância, sendo necessário que o contexto de educação pré-escolar forneça 

ocasiões que motivem o diálogo e a partilha entre as crianças (…) (Silva et al, 2016, p. 

62). 

Como o estudo foi limitado pelo tempo de prática profissional, não foi possível 

determinar se existiu uma evolução significativa ao nível da verbalização e articulação 

fónica da fala nas crianças. A realização das tarefas apenas permitiu deduzir que uma 

grande parte das crianças conseguiu identificar e explicar a outros elementos do grupo, à 

educadora e à investigadora o conteúdo da história criada, dando o devido valor às suas 

produções e às criações dos colegas, tentando exprimir-se com clareza, articular 

corretamente as palavras e respeitando as ideias das outras crianças.  

Foi ainda possível averiguar que algumas crianças conseguiram, com a ajuda da 

investigadora, escrever palavras no tablet, identificar o número de palavras presentes em 

frases e indicar, a partir do batimento das palmas, o número de sílabas simples 

consoante/vogal (cv) (ex: asas; casa; fada;) e algumas mais complexas (ccv e cvc) (ex: 

Natal; nuvens; plantar; feitiço; cinco;) (ver apêndice nº 26). Pode-se observar também 

que houve um desenvolvimento ao nível da consciencialização fónica de palavras, que se 

manifestou na identificação e manipulação das sílabas, em palavras com duas/três sílabas 

do tipo (cv) e do tipo (ccv) e (cvc). O desenvolvimento intencional e continuado deste 

pensar sobre as palavras/silabas/fonemas permitirá uma consciência maior no processo 

de aquisição de aprendizagem. 

(…) uma capacidade crescente para a manipulação (identificação, síntese, análise, 

supressão) de elementos fonológicos cada vez mais pequenos. Conhecendo esta 

evolução, os educadores poderão ir fazendo propostas que impliquem diferentes 

processos e níveis de análise, progressivamente mais exigentes, de modo a facilitar estas 

aprendizagens (Silva et al, 2016, p. 64).  
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3.2. Contexto de 1º ciclo do ensino básico 

Tarefa 1  Escrita de textos  

Para a concretização da tarefa, foi realizado um diálogo inicial com os alunos sobre a 

tarefa, de modo a explicar a sua finalidade e de mostrar os diferentes recursos para a 

escrita dos textos (cartões de imagens e palavras com as devidas ilustrações) (ver 

apêndice nº 22). 

Quadro 21: Organização da tarefa 1) – 1º Ciclo 

Objetivo: Dialogar e escrever 
Estratégias Aprendizagens  Avaliação 

1) Diálogo introdutório; 

2) Observar e falar sobre os 
recursos para a escrita dos textos 
(cartões de imagens e palavras 
com as devidas ilustrações); 

3) Falar sobre alguns dos aspetos 
para a construção de um texto: 
Quem? Onde? O quê? Porquê? 
Como?; 

4) Escolha dos recursos ao acaso 
pelos alunos; 

5) Concretização autónoma e 
individual dos textos. 

- Sabe escutar para 
interagir com adequação 
ao contexto; 

- Exprime a sua opinião; 

- Lê palavras isoladas e 
pequenos textos; 

- Escreve palavras 
aplicando as regras de 
correspondência fonema 
– grafema; 

- Escreve frases simples e 
textos curtos. 

Verificar se: 

- Sabe escutar para interagir com 
adequação ao contexto; 

- Exprime a sua opinião; 

- Lê palavras isoladas e pequenos 
textos; 

- Escreve palavras aplicando as regras 
de correspondência fonema – 
grafema; 

- Escreve frases simples e textos 
curtos. 

Fonte: Registo produzido pela investigadora com base na brochura Escrita Didática: Dimensões Gráficas e Ortográficas (2011, p. 

35-40), nas Aprendizagens Essenciais de Português 1º ano do ensino básico (2018, p. 6-10) e nas Orientações Curriculares da 

Componente Tecnologias de Informação e Comunicação (s.d., p. 5-9). 

Num momento posterior, os pontos essenciais para a construção lógica de um texto foram 

destacados pela investigadora (Quem? Onde? O quê? Porquê? Como?), e, de seguida, 

procedeu-se à seleção dos recursos pelos alunos. Tendo em atenção aquilo que 

escolheram e os pontos referidos para a construção de um texto, os alunos iniciaram a 

elaboração autónoma e individual dos textos. 

Importa esclarecer que esta tarefa foi dividida em quatro sessões, sendo que, para cada 

uma delas, foram utilizados diferentes tipos de recursos. O objetivo fundamental da tarefa 

incidiu na observação e verbalização de momentos de escrita de textos/frases, de modo a 
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identificar incorreções ortográficas dos alunos. Refere-se ainda que, após a concretização 

dos textos, a investigadora procedeu à identificação e caracterização das incorreções 

ortográficas presentes nos textos. Para tal, foram realizadas grelhas com o intuito de 

facilitar a sua categorização (ver apêndices nº 28, 29, 30 e 31). Para a realização da tarefa 

foram registados os aspetos positivos e as principais dificuldades observadas e sentidas 

no decurso da mesma. A verificação das aprendizagens das crianças/alunos foi feita 

através de uma grelha específica com o intuito de analisar e avaliar as mesmas (apêndice 

nº 18). Posteriormente, essa informação foi organizada em gráfico para facilitar a sua 

visualização e interpretação dos dados.  

Quadro 22: Gráfico de verificação das aprendizagens – tarefa 1) 

 

Fonte: Registo produzido pela investigadora de acordo com a grelha de verificação das aprendizagens (apêndice nº 18).  

Quadro 23: Análise da tarefa 1) – 1º Ciclo 

Aspetos positivos Principais dificuldades 

- A maioria das crianças mostrou-se muito 

interessada e motivada no decurso da escrita de 

textos; 

- No geral, os elementos da turma sabem escutar 
para interagir com adequação ao contexto, 
exprimindo a sua opinião; 

- Inicialmente, houve uma certa agitação e 

discórdia aquando da escolha dos cartões e das 

palavras;  

- Devido a uma gestão pouco eficiente do tempo 

por parte da investigadora, cada sessão de escrita 
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Aspetos positivos Principais dificuldades 

- Apesar de ser uma tarefa individual, as crianças 

participaram na troca de ideias e pontos de vista 

para a escrita dos seus textos. 

 - Os diálogos foram apropriados à situação em 

questão e concretizados de forma não disruptiva.  

acabou por ser estendida, colocando em causa 

outras disciplinas; 

- Certos alunos apresentaram dificuldades na 

escrita do texto, provocando assim, algumas 

reações negativas relacionadas com a conotação 

negativa do objeto “erro”. 

Fonte: Registo produzido pela investigadora. 

Tarefa 2  Projeção, leitura e análise dos textos  

Esta tarefa consistiu na exposição dos textos dos alunos através do projetor e na 

consequente leitura e identificação das incorreções ortográficas. 

Quadro 24: Organização da tarefa 2) – 1º Ciclo 

Objetivo: Identificar e compreender as incorreções ortográficas 
Estratégias Aprendizagens  Avaliação 

1) Diálogo com os 
alunos sobre os textos 
produzidos na tarefa 
anterior; 

2) Exposição de alguns 
dos textos; 

3) Leitura dos mesmos 
pelos alunos; 

4) Identificação e 
discussão sobre as 
incorreções ortográficas 
observadas nos textos 

5) Consciencialização do 
número de frases, 
palavras e silabas 
presentes nos textos; 

7) Discussão sobre 
segmentos fónicos das 
palavras e indicação de 
exemplos que contenham 
o mesmo som (palavras 
do próprio texto ou não); 

- Sabe escutar para interagir 
com adequação ao contexto; 

- Exprime a sua opinião; 

- Pronuncia segmentos fónicos 
a partir dos respetivos 
grafemas e dígrafos; 

- Identifica as letras do 
alfabeto; 

- Lê palavras isoladas e 
pequenos textos; 

- Representa por escrito os 
fonemas; 

- Escreve frases simples e 
textos curtos; 

- Reconhece repetições de 
sons; 

- Identifica unidades da língua: 
palavras, sílabas, fonemas; 

Verificar se: 

- Sabe escutar para interagir com 
adequação ao contexto; 

- Exprime a sua opinião; 

- Pronuncia segmentos fónicos; 

- Identifica as letras do alfabeto; 

- Lê palavras isoladas e pequenos textos; 

- Infere o tema e resume as ideias centrais 
de textos; 

- Representa por escrito os fonemas; 

- Escreve frases simples e textos curtos; 

- Identifica unidades da língua; 

- Conhece regras de correspondência 
fonema-grafema; 
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8) Registo dos textos 
corrigidos no caderno. 

- Conhece as regras de 
utilização dos sinais de 
pontuação. 

- Conhece as regras de utilização dos 
sinais de pontuação; 

- Revela curiosidade e emitir juízos 
valorativos; 

- Reconhece repetições de sons. 

Fonte: Registo produzido pela investigadora com base na brochura Escrita Didática: Dimensões Gráficas e Ortográficas (2011, p. 

35-101), nas Aprendizagens Essenciais de Português 1º ano do ensino básico (2018, p. 6-10) e nas Orientações Curriculares da 

Componente Tecnologias de Informação e Comunicação (s.d., p. 5-9). 

A tarefa iniciou com um breve diálogo introdutório da mesma sobre os textos produzidos 

pelos alunos através de diferentes recursos (cartões de imagens e palavras com 

ilustrações). Após a descoberta e eventual discussão sobre as incorreções observadas, os 

alunos tiveram a oportunidade de registar no caderno as alterações ocorridas (ver 

apêndice nº 32). Tal como na tarefa anterior, esta acabou por ser dividida em diversas 

sessões, uma vez que foram analisados vários textos.  

A identificação de dificuldades na execução da tarefa 1) permitiu regular a concretização 

da presente tarefa. O tempo dedicado a cada sessão foi gerido de uma forma satisfatória 

e, como consequência, nenhuma das restantes disciplinas foi prejudicada. Importa ainda 

mencionar que, aquando da exposição dos textos, a sua autoria não foi divulgada. A tarefa 

teve como principal foco de interesse a criação de situações promotoras da identificação 

e compreensão das incorreções ortográficas presentes nos textos. Para a realização da 

tarefa, foram registados os aspetos positivos e as principais dificuldades observadas e 

sentidas no decurso da mesma. A verificação das aprendizagens das crianças/alunos foi 

feita através de uma grelha específica com o intuito de analisar e avaliar as mesmas 

(apêndice nº 19). Posteriormente, essa informação foi organizada em gráfico para facilitar 

a sua visualização e interpretação dos dados. 
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Quadro 25: Gráfico de verificação das aprendizagens – tarefa 2) 

Fonte: Registo produzido pela investigadora de acordo com a grelha de verificação das aprendizagens (apêndice nº 19). 

Quadro 26: Análise da tarefa 2) – 1º Ciclo 

Aspetos positivos Principais 
dificuldades 

- Todos os alunos participaram na leitura do texto de forma a facilitar a 
identificação dos erros e a realização das devidas correções.  

- No geral, os elementos da turma sabem escutar para interagir com adequação 
ao contexto, exprimindo a sua opinião; 

- A grande maioria dos alunos conseguiu detetar corretamente as palavras que 
se encontravam escritas de forma incorreta, sugerindo propostas para a sua 
correção.  

- Houve uma constante troca de ideias e opiniões entre os elementos da turma; 

- O respeito pelas opiniões dos outros e a justificação das respostas de cada 
um estiveram muito presentes no decurso da tarefa;  

- Aquando da leitura das textos, a maioria dos alunos reconheceu repetições 
de sons e identificou corretamente o número de palavras de em cada frase, o 
número de silabas e de letras em determinadas palavras; 

- Com o auxílio da investigadora, a turma conseguiu corrigir todas as palavras 
que estava incorretamente escritas. De seguida, escreveram-nas nos seus 
cadernos. 

- Nas últimas sessões, 
era visível algum 
desinteresse na 
concretização da tarefa 
em certos alunos; 

- Não foi visível uma 
dinamização das 
sessões por parte da 
investigadora, a fim de 
cativar os alunos e 
interessá-los pelas 
sessões; 

- Apesar de a turma 
conseguir identificar os 
sinais de pontuação, 
uma parte dos alunos 
ainda manifesta alguma 
dificuldade em utilizá-
los nas suas produções. 

Fonte: Registo produzido pela investigadora. 
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Tarefa 3  Registo dos textos em suporte digital  

A presente tarefa assemelha-se à anterior uma vez que o seu objetivo também incide na 

criação de situações promotoras da identificação e compreensão das incorreções 

ortográficas existentes nos textos (ver apêndice nº 33). 

Quadro 27: Organização da tarefa 3) – 1º Ciclo 

Objetivo: Identificar e compreender as incorreções ortográficas no computador 
Estratégias Aprendizagens  Avaliação 

1) Diálogo inicial 
com os alunos 
sobre a tarefa; 

2) Exposição de 
alguns dos textos 
através do 
projetor; 

3) Escrita dos 
textos no 
computador 
através do Word; 

4) Identificação e 
discussão sobre as 
incorreções 
ortográficas 
assinaladas no 
processador de 
texto; 

5) 
Consciencializaçã
o do número de 
frases, palavras e 
silabas presentes 
nos textos; 

7) Discussão 
sobre segmentos 
fónicos das 
palavras e 
indicação de 
exemplos que 
contenham o 
mesmo som 
(palavras do 
próprio texto ou 
não); 

5) Correção e 
consequente 

- Sabe escutar para interagir 
com adequação ao contexto; 

- Exprime a sua opinião; 

- Pronuncia segmentos 
fónicos a partir dos 
respetivos grafemas e 
dígrafos; 

- Identifica as letras do 
alfabeto; 

- Lê palavras isoladas e 
pequenos textos; 

- Representa por escrito os 
fonemas; 

- Identifica especificidades 
gráficas do texto escrito; 

- Escreve frases simples e 
textos curtos; 

- Reconhece repetições de 
sons; 

- Identifica unidades da 
língua: palavras, sílabas, 
fonemas; 

- Conhece as regras de 
utilização dos sinais de 
pontuação; 

- Participa em 
atividades/tarefas recorrendo 
a práticas e recursos digitais; 

- Apresenta e partilha as suas 
ideias e opiniões recorrendo 

Verificar se: 

- Sabe escutar para interagir com adequação ao 
contexto; 

- Exprime a sua opinião; 

- Pronuncia segmentos fónicos; 

- Identifica as letras do alfabeto; 

- Lê palavras isoladas e pequenos textos; 

- Infere o tema e resume as ideias centrais de 
textos; 

- Representa por escrito os fonemas; 

- Identifica especificidades gráficas do texto 
escrito; 

- Escreve frases simples e textos curtos; 

- Identifica unidades da língua; 

- Conhece regras de correspondência fonema-
grafema; 

- Conhece as regras de utilização dos sinais de 
pontuação; 

- Revela curiosidade e emitir juízos valorativos; 

- Reconhece repetições de sons; 

- Participa em atividades/tarefas recorrendo a 
práticas e recursos digitais; 
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leitura dos textos 
pelos alunos. 

 

à utilização do computador e 
de outros dispositivos 
eletrónicos; 

- Formula questões e planeia 
os seus trabalhos recorrendo 
a aplicações digitais. 

- Apresenta e partilha as suas ideias e opiniões 
recorrendo à utilização do computador e de outros 
dispositivos eletrónicos; 

- Formular questões e planeia os seus trabalhos 
recorrendo a aplicações digitais; 

- Interessa-se e participa ativamente na 
concretização de jogos digitais; 

- Toma consciência das incorreções ortográficas 
apresentadas nas tarefas, nas suas produções e nas 
dos seus colegas. 

Fonte: Registo produzido pela investigadora com base na brochura Escrita Didática: Dimensões Gráficas e Ortográficas (2011, p. 

35-101), nas Aprendizagens Essenciais de Português 1º ano do ensino básico (2018, p. 6-10) e nas Orientações Curriculares da 

Componente Tecnologias de Informação e Comunicação (s.d., p. 5-9). 

A identificação de dificuldades na execução da tarefa 2) permitiu regular a concretização 

da presente tarefa. Para dinamizar e cativar os alunos para a concretização da mesma, foi 

necessário a utilização do computador e do processador de texto Word para registar os 

textos e identificar através da sinalização destacada, as incorreções ortográficas. A turma 

acabou por ser separada em pequenos grupos, sendo que cada um deles ficou encarregue 

de escrever o texto para o Word, seguindo as orientações da investigadora. 

Primeiramente, foi explicado o funcionamento das principais ferramentas do programa, 

como por exemplo, alinhar o texto, mudar o tipo de letra, aumentar o tamanho da letra, 

realizar parágrafos, colocar acentos e escrever com letras maiúsculas. Também foi 

referido que quando uma palavra é escrita incorretamente, o Word automaticamente 

deteta essa incorreção e delineia-a a vermelho.  

Tal como na tarefa anterior, esta acabou por ser dividida em diversas sessões, uma vez 

que foram analisados vários textos. Para a realização da tarefa, foram registados os 

aspetos positivos e as principais dificuldades observadas e sentidas no decurso da mesma. 

A verificação das aprendizagens das crianças/alunos foi feita através de uma grelha 

específica com o intuito de analisar e avaliar as mesmas (apêndice nº 20). Posteriormente, 

essa informação foi organizada em gráfico para facilitar a sua visualização e interpretação 

dos dados. 
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Quadro 28: Gráficos de verificação das aprendizagens – tarefa 3) 

 

Fonte: Registo produzido pela investigadora de acordo com a grelha de verificação das aprendizagens (apêndice nº 20). 

Quadro 29: Análise da tarefa 3) – 1º Ciclo 

Aspetos positivos Principais dificuldades 
- Todos os alunos participaram na leitura do texto de 
forma a facilitar a identificação dos erros e a realização 
das devidas correções.  

- No geral, os elementos da turma sabem escutar para 
interagir com adequação ao contexto, exprimindo a sua 
opinião; 

- A grande maioria conseguiu detetar corretamente as 
palavras que se encontravam escritas de forma incorreta, 
sugerindo propostas para a sua correção; 

- Houve uma constante troca de ideias e opiniões entre os 
elementos da turma; 

- A maioria dos alunos conseguiu escrever o texto no 
computador sem grandes problemas aparentes; 

- Aquando da leitura das textos, a maioria dos alunos 
reconheceu repetições de sons e identificou corretamente 
o número de palavras de em cada frase, o número de 
silabas e de letras em determinadas palavras. 

- Muitos alunos não dispunham de 
computador e o trabalho realizou-se a pares 
por PC; 

- Dificuldades na utilização das teclas do 
computador; 

- Houve uma certa dificuldade em manter 
um ambiente tranquilo ao longo das 
sessões. Foi difícil a gestão do ambiente 
uma vez que os alunos mostravam 
entusiasmo/impaciência. 

Fonte: Registo produzido pela investigadora. 
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Tarefa 4  Exercícios no Kahoot! e Wordwall 

A presente tarefa também se encontra dividida em três sessões que correspondem à prática 

de exercícios ortográficos através das plataformas Kahoot! e Wordwall. A verificação das 

aprendizagens das crianças/alunos foi feita através de uma grelha específica com o intuito 

de analisar e avaliar as mesmas (apêndice nº 21). Posteriormente, essa informação foi 

organizada em gráfico para facilitar a sua visualização e interpretação dos dados. 

Quadro 30: Organização da tarefa 4) – 1º Ciclo 

Objetivos: Desenvolver a capacidade ortográfica através do uso das TIC 
Estratégias Aprendizagens  Avaliação 

1) Diálogo 
introdutório 
sobre a tarefa; 

2) Leitura das 
frases 
projetadas; 

3) Discussão 
sobre as 
incorreções 
ortográficas 
identificadas; 

4) Finalização 
das frases a 
partir da 
identificação 
das palavras 
ortograficament
e corretas 
(seleção da 
opção correta); 

5) Verificação 
dos resultados 
finais e 
averiguação das 
incorreções 
ortográficas não 
identificadas 
pelos alunos. 

- Sabe escutar para 
interagir com 
adequação ao contexto. 

- Exprime a sua 
opinião; 

- Pronuncia segmentos 
fónicos a partir dos 
respetivos grafemas e 
dígrafos; 

- Identifica as letras do 
alfabeto; 

- Lê palavras isoladas e 
pequenos textos; 

- Reconhece repetições 
de sons; 

- Identifica unidades da 
língua: palavras, 
sílabas, fonemas; 

- Toma consciência das 
incorreções 
ortográficas 
apresentadas nos jogos. 

- Apresenta e partilha as 
suas ideias e opiniões 
recorrendo à utilização 
de dispositivos 
eletrónicos; 

Verificar se: 

- Sabe escutar para interagir com adequação ao contexto; 

- Exprime a sua opinião; 

- Pronuncia segmentos fónicos; 

- Identifica as letras do alfabeto; 

- Lê palavras isoladas e pequenos textos; 

- Infere o tema e resume as ideias centrais de textos; 

- Reconhece repetições de sons; 

- Identifica unidades da língua; 

- Conhece regras de correspondência fonema-grafema; 

- Conhece as regras de utilização dos sinais de pontuação; 

- Revela curiosidade e emitir juízos valorativos; 

- Reconhece repetições de sons; 

- Toma consciência das incorreções ortográficas 
apresentadas nas tarefas, nas suas produções e nas dos 
seus colegas; 

- Participa em atividades/tarefas recorrendo a práticas e 
recursos digitais; 

- Apresenta e partilha as suas ideias e opiniões recorrendo 
à utilização do computador; 
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- Formular questões 
recorrendo a aplicações 
digitais; 

- Interessa-se e 
participa ativamente na 
concretização de jogos 
digitais. 

- Formular questões e planeia os seus trabalhos recorrendo 
a aplicações digitais; 

- Interessa-se e participa ativamente na concretização de 
jogos digitais. 

Fonte: Registo produzido pela investigadora com base na brochura Escrita Didática: Dimensões Gráficas e Ortográficas (2011, p. 

35-101), nas Aprendizagens Essenciais de Português 1º ano do ensino básico (2018, p. 6-10) e nas Orientações Curriculares da 

Componente Tecnologias de Informação e Comunicação (s.d., p. 5-9). 

a) Prática de exercícios ortográficos através do Kahoot! (ver apêndice nº41) 

A presente tarefa foi concretizada em grande grupo e consistiu na realização um jogo 

interativo onde os alunos teriam que escolher a partir da leitura de várias frases, qual a 

palavra que se encontrava corretamente escrita. A fim de averiguar o nível de 

compreensão dos alunos relativamente ao conteúdo do jogo, procedeu-se à criação de 

frases com algumas das palavras que foram mencionadas. A elaboração das frases 

auxiliou na identificação das dificuldades evidenciadas pelos alunos. O jogo foi realizado 

a partir do computador, na plataforma interativa Kahoot! e teve como principais objetivos 

a fomentação de um melhor desempenho ao nível da capacidade ortográfica e a promoção 

do interesse e do contanto com ferramentas tecnológicas pelos mais novos (ver apêndice 

nº 34).  

A identificação de dificuldades na execução da tarefa 3) permitiu regular a concretização 

da presente sessão. Como tal, a fim de promover um bom ambiente em sala de aula, as 

regras do bom comportamento foram indicadas pela investigadora e recordadas pelas 

crianças que, inicialmente, as seguiram sem grandes dificuldades. Para a realização da 

tarefa, foram registados os aspetos positivos e as principais dificuldades observadas e 

sentidas no decurso da mesma.  

Quadro 31: Análise da prática de exercícios no Kahoot!– 1º Ciclo 

Aspetos positivos Principais dificuldades 
- Foi necessária a criação de equipas, o que acabou por 
influenciar positivamente a sua participação, aumentando a 
competitividade entre eles;  

- O sistema de pontuação do software também promoveu essa 
competitividade; 

- Devido a uma gestão pouco eficiente, 
a sessão ficou inicialmente 
comprometida (ex: Tempo perdido na 
ligação de todos os computadores à 
internet; Fraca banda larga do router; 
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Aspetos positivos Principais dificuldades 
- Todos os alunos participaram ativamente no jogo, sendo 
visível uma grande satisfação e euforia por parte dos mesmos; 

- A maioria dos alunos participou na leitura das palavras que 
estavam expostas e ajudaram os colegas com dificuldades 
leitoras; 

- Uma parte da turma reconheceu os diferentes sons das 
palavras, o que, por consequência, ajudou a identificar 
algumas das incorreções ortográficas; 

- Indicaram corretamente o número de sílabas e de letras em 
determinadas palavras; 

- Após o término da tarefa, a turma pediu que a mesma 
experiência fosse repetida noutro período, demonstrando um 
grande interesse em utilizar este tipo de ferramentas e 
aprender mais sobre elas. 

Não acesso às perguntas e respostas a 
partir dos computadores; etc.); 

- Observou-se um certo ambiente 
disruptivo por parte dos alunos uma vez 
que o entusiasmo os tornava 
impacientes. Verificou-se, então, a 
inexistência de um “plano B”; 

- Alguns dos alunos não disponham de 
um computador; 

- Concluiu-se que grande parte dos 
alunos possui dificuldades ao nível da 
ortografia (quem terminou a tarefa em 
primeiro lugar, apresentou 8 respostas 
certas em 20). 

Fonte: Registo produzido pela investigadora. 

b) Prática de exercícios ortográficos através do Wordwall #1 (ver apêndice nº42) 

Como na tarefa anterior, os alunos tiveram a oportunidade de realizar um jogo a partir da 

utilização do computador, do projetor e da plataforma interativa Wordwall. Após a sua 

concretização, a turma participou na criação de frases com algumas das palavras 

mencionadas na tarefa, com o intuito de verificar as aprendizagens dos alunos, assim 

como o seu nível de atenção e as suas principais dificuldades (ver apêndice nº 35). Como 

objetivos elementares, considerou-se novamente a fomentação de um melhor 

desempenho ao nível da capacidade ortográfica e a promoção do interesse e do contanto 

com ferramentas tecnológicas pelos mais novos.  

A identificação de dificuldades na execução da sessão anterior permitiu regular a 

concretização da presente sessão. O tempo dedicado foi gerido de uma forma satisfatória 

dado que a preparação da sessão foi feita atempadamente, antes do seu início. Foi também 

considerada a possibilidade de ser necessária a planificação de atividades alternativas, 

caso o plano original da sessão não seja levado a cabo (ex: Realização de fichas de 

exercícios; Concluir certas tarefas/trabalhos; etc.). Para a realização da tarefa, foram 

registados os aspetos positivos e as principais dificuldades observadas e sentidas no 

decurso da mesma.  

Quadro 32: Análise da prática de exercícios no Wordwall#1 – 1º Ciclo 
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Aspetos positivos Principais 
dificuldades 

- A utilização de recursos digitais acabou por cativar os alunos e promover a 
aprendizagem dos conteúdos; 

- Os alunos responderam corretamente a 19 das 20 perguntas colocadas no que respeita 
à ortografia correta das palavras indicadas;  

- A maioria dos alunos participou na leitura das palavras que estavam expostas e 
ajudaram os colegas com dificuldades leitoras; 

- Uma parte da turma reconheceu os diferentes sons das palavras, o que, por 
consequência, ajudou a identificar algumas das incorreções ortográficas; 

- Indicaram corretamente o número de sílabas e de letras em determinadas palavras; 

- Muitos recordavam-se das palavras referidas no jogo anterior e da sua escrita correta. 

- Inicialmente, 
observou-se 
um certo 
ambiente 
disruptivo por 
parte dos 
alunos uma 
vez que se 
encontravam 
entusiasmados 
e ansiosos por 
começar a 
sessão. 

Fonte: Registo produzido pela investigadora. 

c) Prática de exercícios ortográficos através do Wordwall #2 (ver apêndice nº43) 

Para a concretização da presente tarefa optou-se novamente pela utilização da plataforma 

Wordwall, dado que a mesma apresentava um maior número de jogos gratuitos e opções 

de customização. Esta consistiu na realização de um jogo interativo onde alunos 

escolhidos ao acaso teriam que “fazer girar” virtualmente uma roda com diferentes frases 

e palavras escritas de forma correta e incorretamente. Consoante a frase, o aluno teria que 

completar o espaço em branco com a palavra que considerasse ser a correta (ver apêndice 

nº 36).  

Como objetivos da sessão, consideram-se novamente o melhor desempenho ao nível da 

capacidade ortográfica e a sensibilização para o uso de ferramentas tecnológicas em 

contexto de aprendizagem. Para a presente sessão, foram considerados os mesmos pontos 

referidos anteriormente no que se refere à gestão do tempo e da existência do chamado 

“Plano B”. Para a realização da tarefa, foram registados os aspetos positivos e as 

principais dificuldades observadas e sentidas no decurso da mesma.  
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Quadro 33: Gráfico de verificação das aprendizagens – tarefa 4) 

Fonte: Registo produzido pela investigadora de acordo com a grelha de verificação das aprendizagens (apêndice nº 21). 

Quadro 34: Análise da prática de exercícios no Wordwall#2 – 1º Ciclo 

Aspetos positivos Principais 
dificuldades 

- Enquanto se esperava pelo projetor, os alunos tiveram a oportunidade de 
concluir os seus trabalhos referentes à disciplina de Artes Visuais; 

- Os alunos mostraram-se muito interessados e empenhados na tarefa, tendo 
sido observável a troca de ideias e uma grande entreajuda por parte de todos os 
elementos da turma; 

- A maioria dos alunos participou na leitura das palavras que estavam expostas 
e ajudaram os colegas com dificuldades leitoras; 

- Uma parte da turma reconheceu os diferentes sons das palavras, o que, por 
consequência, ajudou a identificar algumas das incorreções ortográficas; 

- Indicaram corretamente o número de sílabas e de letras em determinadas 
palavras; 

- Os alunos foram sempre questionados sobre o porquê das suas escolhas, tendo 
em atenção a opinião dos restantes colegas e aquilo que aprenderam em aulas 
anteriores; 

- Certos alunos conseguiram recordar-se de algumas das incorreções referidas 
em jogos anteriores; 

- Num total de 20 perguntas, os alunos erraram apenas 1 delas (frângo). 

- A aula de Português 
não seguiu o plano 
inicial uma vez que o 
projetor não estava 
disponível e, por isso, 
foi necessária a 
alteração da 
sequência das aulas. 
Todavia, tal não 
comprometeu aquilo 
que fora 
originalmente 
planeado; 

- Apesar de a turma 
conseguir identificar 
os sinais de 
pontuação, uma parte 
dos alunos ainda 
manifesta alguma 
dificuldade em 
utilizá-los nas suas 
produções. 

Fonte: Registo produzido pela investigadora. 
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Tarefa 5  Avaliação dos conhecimentos adquiridos 

A fim de certificar se os conhecimentos foram efetivamente adquiridos durante a prática 

da ortografia nos softwares educativos, foi elaborado um conjunto de frases a partir do 

levantamento de algumas incorreções ortográficas evidenciadas nos jogos.  

Quadro 35: Organização da tarefa 5) – 1º Ciclo 

Objetivo: Identificar e compreender as incorreções ortográficas 
Estratégias Aprendizagens  Avaliação 

1) Diálogo com os alunos sobre 
os jogos realizados na tarefa 
anterior; 

2) Levantamento de algumas das 
incorreções ortográficas 
evidenciadas nos jogos; 

3) Recapitulação dessas mesmas 
palavras, evidenciando a sua 
forma ortográfica correta; 

4) Criação de várias frases que 
incorporem as palavras destacadas 
e as das ideias/opiniões dos 
alunos; 

5) Escrita das mesmas no quadro 
pelos elementos da turma; 

6) Leitura das frases e discussão 
sobre as incorreções ortográficas 
identificadas nos textos (caso 
haja); 

5) Consciencialização do número 
de frases, palavras e silabas 
presentes nos textos; 

7) Discussão sobre segmentos 
fónicos das palavras e indicação 
de exemplos que contenham o 
mesmo som (palavras do próprio 
texto ou não); 

8) Registo das frases corrigidas no 
caderno. 

- Sabe escutar para 
interagir com 
adequação ao 
contexto. 

- Exprime a sua 
opinião; 

- Pronuncia 
segmentos fónicos a 
partir dos respetivos 
grafemas e dígrafos; 

- Identifica as letras 
do alfabeto; 

- Lê palavras 
isoladas e pequenos 
textos; 

- Representa por 
escrito os fonemas; 

- Escreve frases 
simples e textos 
curtos; 

- Reconhece 
repetições de sons; 

- Identifica unidades 
da língua: palavras, 
sílabas, fonemas; 

- Conhece as regras 
de utilização dos 
sinais de pontuação. 

Verificar se: 

- Sabe escutar para interagir com adequação 
ao contexto; 

- Exprime a sua opinião; 

- Pronuncia segmentos fónicos; 

- Identifica as letras do alfabeto; 

- Lê palavras isoladas e pequenos textos; 

- Infere o tema e resume as ideias centrais 
de textos; 

- Representa por escrito os fonemas; 

- Escreve palavras aplicando as regras de 
correspondência fonema – grafema; 

- Identifica especificidades gráficas do 
texto escrito; 

- Escreve frases simples e textos curtos; 

- Identifica unidades da língua; 

- Conhece regras de correspondência 
fonema-grafema; 

- Conhece as regras de utilização dos sinais 
de pontuação; 

- Revela curiosidade e emitir juízos 
valorativos; 

- Reconhece repetições de sons. 
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Fonte: Registo produzido pela investigadora com base na brochura Escrita Didática: Dimensões Gráficas e Ortográficas (2011, p. 

35-101), nas Aprendizagens Essenciais de Português 1º ano do ensino básico (2018, p. 6-10) e nas Orientações Curriculares da 

Componente Tecnologias de Informação e Comunicação (s.d., p. 5-9). 

Esta tarefa foi feita ao longo de várias sessões, tendo em conta a grande importância que 

a mesma acarreta na melhoria do desempenho da capacidade ortográfica nos alunos. Para 

a criação das frases também foram consideradas as ideias e opiniões dos alunos, tendo 

sido evidenciado momentos de discussão entre eles. Depois da criação das frases, a turma 

procedeu à leitura e escrita das mesmas para os cadernos (ver apêndice nº 37).  

A presente tarefa teve em conta os pontos referidos nas sessões anteriores no que se refere 

à gestão do tempo e da existência do chamado “Plano B”. Para a realização da tarefa, 

foram registados os aspetos positivos e as principais dificuldades observadas e sentidas 

no decurso da mesma. A verificação das aprendizagens das crianças/alunos foi feita 

através de uma grelha específica com o intuito de analisar e avaliar as mesmas (apêndice 

nº 22). Posteriormente, essa informação foi organizada em gráfico para facilitar a sua 

visualização e interpretação dos dados. 

Quadro 36: Gráfico de verificação das aprendizagens – tarefa 5) 

Fonte: Registo produzido pela investigadora de acordo com a grelha de verificação das aprendizagens (apêndice nº 22). 

Quadro 37: Análise da tarefa 5) – 1º Ciclo 
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Aspetos positivos Principais dificuldades 
- No geral, os elementos da turma sabem escutar para interagir 
com adequação ao contexto, exprimindo a sua opinião; 

- Os alunos recordaram-se de uma grande parte das palavras 
dos jogos, assim como a sua forma ortográfica correta e 
incorreta. 

- À medida que as frases foram sendo construídas, a partir das 
ideias dos próprios alunos, todos eles acabaram por participar 
ativamente na tarefa, tornando-a muito mais dinâmica e 
interessante; 

- Aquando da leitura das frases, a maioria dos alunos 
reconheceu repetições de sons e identificou corretamente o 
número de palavras de em cada frase, o número de silabas e 
de letras em determinadas palavras; 

- Todos os alunos escreveram as frases nos cadernos. 

 

- Inicialmente, foram vários os 
elementos da turma que não ficaram 
muito agradados com a ideia de criar e 
escrever frases no caderno; 

- Apesar dos jogos e do trabalho 
realizado com os alunos, foi ainda 
visível a escrita de algumas palavras 
incorretamente por parte de certos 
alunos (Ex: “oje” em vez de “hoje”). - 
Algumas das incorreções foram feitas 
devido à distração dos elementos da 
turma; 

- Apesar de a turma conseguir 
identificar os sinais de pontuação, uma 
parte dos alunos ainda manifesta 
alguma dificuldade em utilizá-los nas 
suas produções. 

Fonte: Registo produzido pela investigadora. 

3.2.1 Síntese das tarefas implementadas 

Após a implementação do Plano de Ação, verificou-se que os objetivos inicialmente 

estabelecidos não foram superados na sua totalidade. De acordo com a realidade 

testemunhada depois da concretização das tarefas, verificou-se: a) a participação 

adequada, compreensão e reflexão das mensagens orais/conteúdos discutidos; b) uma 

melhor compreensão das regras ortográficas no decurso das tarefas por parte dos alunos; 

c) verificou-se uma ténue evidência no desenvolvimento de um melhor desempenho ao 

nível da ortografia a partir do uso das TIC; d) a maioria dos alunos compreendeu algumas 

das potencialidades das TIC, usando-as de forma critica e consciente. 

Ao refletir sobre a concretização das tarefas a partir do uso de diferentes ferramentas e 

softwares tecnológicos pode-se afirmar que contribuiu para o desenvolvimento do 

interesse e motivação por parte dos alunos. Houve também um progresso relativamente 

ao estabelecimento de momentos de diálogo entre os elementos da turma, tendo sido 

observado um crescente respeito pelas ideias e opiniões dos colegas. Consequentemente, 

o trabalho em equipa acabou por incentivar ainda mais os alunos e gerar resultados 

satisfatórios, todavia, devido ao tempo da prática profissional, não foi possível averiguar 
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com a devida certeza se houve, de facto, uma evolução significativa ao nível da 

capacidade ortográfica dos alunos.  

A realização das tarefas permitiu deduzir que alguns dos alunos conseguiram identificar 

as palavras que estavam escritas correta e incorretamente, justificando a sua resposta. 

Conseguiram também identificar o número de frases e palavras presentes nos textos, 

fazendo a divisão silábica das palavras e identificando as letras que as constituem. 

Importa, ainda, mencionar que alguns dos alunos apresentavam uma boa capacidade 

leitora, no entanto, a competência escrita ainda carecia de atenção. Esta dificuldade 

encontra-se diretamente relacionada com as questões da linguagem oral, supostamente, 

iniciadas no contexto de pré-escolar. Se uma criança evidencia problemas ao nível da 

consciencialização fónica de palavras, assim como da verbalização e articulação correta 

dos sons de palavras poderá, futuramente, apresentar problemas na competência escrita.  

No caso concreto do contexto de 1º ciclo, para além das dificuldades identificadas ao 

nível da correspondência entre produção oral e produção escrita, o aparecimento de 

incorreções por transcrição da oralidade e por inobservância de regras ortográficas, de 

base fonológica, foram as que mais se evidenciaram (ver apêndices nº 28, 29, 30 e 31). 

Por sua vez, a análise destas incorreções permitiu também verificar a existência de 

dificuldades de reflexão dos segmentos sonoros das palavras. A tipologia de incorreções 

ortográficas que mais predominaram nas produções dos alunos foi a adição dos grafemas 

<e> e <u> em palavras e a substituição dos grafemas <ch>, <z> e <o> por <x>, <s> e 

<u>, respetivamente (ver apêndice nº 44 e quadros nº 22, 25, 28, 33 e 36). 

Nesta linha de pensamento, Batista, Viana e Barbeiro, (2011), sistematizam que: 

A consequência, nestes casos, será que, se a criança se apoiar exclusivamente na sua 

forma de pronunciar a palavra para a escrever, irá escrevê-la com incorreção. No 

entanto, muitas crianças têm consciência de que pronunciam determinadas palavras de 

forma diferente, pelo que recorrem a outra informação que não apenas à pronúncia. Se 

essa consciência não existir e a criança ainda não tiver interiorizado a forma ortográfica 

da palavra, a probabilidade de erro será maior. Por sua vez, a aprendizagem da 

ortografia reforça a tomada de consciência da presença de determinados sons na 

palavra, o que pode promover o desenvolvimento da consciência fonológica por parte da 

criança. (Batista, Viana e Barbeiro, 2011, p. 58). 
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Em suma, apesar de não se ter podido continuar a acompanhar a evolução ao nível da 

ortografia, percebeu-se o papel do /a professor/a enquanto facilitador do desenvolvimento 

da consciência fonológica dos alunos, da competente aprendizagem da escrita e da 

ortografia. Os mesmos autores reforçam o papel do/a professor/a, referindo: 

(…) Tem de ser diretivo, dizer onde está o erro e ajudar a criança a pensar em formas 

diferentes de escrever a palavra em que apresenta erro. (…) É importante que o professor 

vá proporcionando aos alunos as ferramentas necessárias para a análise das diferentes 

hipóteses e para a tomada de decisão (Batista, Viana e Barbeiro, 2011, p. 10). 
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Capítulo IV – Considerações finais 

O presente estudo focalizou-se na compreensão de situações específicas promotoras do 

desenvolvimento da linguagem oral e escrita/ortografia, utilizando como recurso 

transversal as tecnologias da informação e comunicação (TIC). A problemática deste 

estudo centra-se na compreensão relacional entre a oralidade e a linguagem escrita e a 

interdependência no desenvolvimento de ambas as competências. Nesta lógica, o objetivo 

geral do estudo pretendeu compreender a forma como a linguagem oral e a escrita (mais 

especificamente, a sua vertente ortográfica) se desenvolvem durante a educação pré-

escolar e o 1º ciclo do ensino básico, respetivamente, e desencadear procedimentos para 

a sua consecução harmoniosa. 

Para cada um dos contextos, foi realizada uma revisão da literatura inerente a cada ciclo 

de ensino, posteriormente, foi elaborada a análise da informação recolhida no decurso das 

práticas profissionais e, de acordo com as discrepâncias encontradas entre a situação real 

e a situação ideal (marco teórico). Nesta linha de pensamento, foram concebidos planos 

de ação para colmatar as principais dificuldades identificadas, mediados pelas TIC, com 

o objetivo de motivar e superar as dificuldades sentidas.  

Em conformidade com os resultados obtidos, em contexto pré-escolar, na observação 

naturalista, gravações áudio e análise documental institucional, foi possível identificar a 

existência de algumas limitações por parte das crianças, ao nível da verbalização e 

articulação dos sons da fala. Face à revisão da literatura efetuada, sabe-se que o 

desenvolvimento da linguagem oral ao longo do período pré-escolar é visto como 

primordial no crescimento das crianças e, torna-se necessário, que o/a educador/a 

proporcione momentos onde as mesmas tenham a oportunidade de se expressar 

oralmente. Complementa-se ainda a informação, afirmando-se que “o quotidiano da 

educação pré-escolar permitirá, por exemplo, que as crianças vão utilizando 

adequadamente frases simples de diversas formas (afirmativa e negativa) e tipos 

(interrogativa, exclamativa, etc.), bem como as concordâncias de género, número, tempo, 

pessoa e lugar” (Silva et al, 2016, p. 62).  

No Plano de Ação (PA), foram consideradas as dificuldades sentidas pelas crianças 

relativamente à linguagem oral, assim como o facto dos recursos tecnológicos serem 

pouco usados em sala, à estruturação de tarefas, foi dada a devida relevância ao 



 

86 
 

desenvolvimento da linguagem oral e da implementação das tarefas do PA e foi possível 

observar o seu entusiasmo aquando da apresentação das suas produções aos colegas. Em 

concreto, face aos objetivos definidos, pode-se sistematizar que se verificou, da aplicação 

do PA, no ensino do pré-escolar:  

a) uma aprendizagem envolvente, motivadora e com objetivos centrados no 

desenvolvimento da capacidade de verbalização e articulação fónica da fala; 

b) foram criadas condições/atividades que envolveram a utilização das TIC; 

c) as crianças mais velhas compreenderam algumas das potencialidades das TIC, 

usando-as de um modo critico e consciente. 

No que concerne ao primeiro ciclo do ensino básico, a revisão da literatura orientou 

também a informação recolhida na observação naturalista, a análise documental 

institucional e os diálogos informais com a professora titular revel aram-se fulcrais para 

a identificação de dificuldades ao nível da ortografia. A revisão da literatura mostra-nos 

que são vários os autores a defender que aprendizagem da ortografia é de grande 

relevância no que respeita ao desenvolvimento de valores sociais, sendo que o seu 

domínio apresenta um papel influenciador na capacidade de “operar com um sistema 

complexo, estabelecido por uma norma numa comunidade alargada” um “grau de 

instrução e de literacia da pessoa em causa” e um “nível de sucesso alcançado na 

aprendizagem escolar” (Baptista, Viana e Barbeiro, 2011, p. 49). 

Nesta perspetiva, foi elaborado o PA seguindo a lógica das etapas adotadas em contexto 

de pré-escolar. Foram consideradas as dificuldades sentidas pelos alunos relativamente à 

competência ortográfica, assim como o facto dos recursos tecnológicos serem pouco 

usados em sala de aula. Após a aplicação do PA, foi possível perceber que todos os 

elementos da turma se encontravam muito entusiasmados com os jogos didáticos com a 

utilização dos recursos tecnológicos, tendo sido observável a troca de ideias e uma grande 

colaboração entre os alunos.  

Outro aspeto relevante, a considerar, incide no facto de alguns dos alunos terem 

conseguido identificar as incorreções repetidas nos jogos e em atividades realizadas em 

aula. Em concreto, face aos objetivos definidos, pode-se sistematizar a aplicação do PA, 

no ensino do 1º ciclo do ensino básico, no seguinte: 
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a) participação nas tarefas, compreensão e reflexão das mensagens orais/conteúdos 

discutidos; 

b) melhor compreensão das regras ortográficas; 

c) alguma evidência no desempenho ao nível da ortografia, a partir do uso das TIC; 

d) alguns alunos mostraram compreender potencialidades das TIC, sabendo usá-las 

de forma crítica e consciente. 

Os resultados obtidos mostraram alguma evolução nas capacidades de deteção e correção 

das incorreções ortográficas, contudo, importa mencionar que alguns dos alunos 

apresentavam uma boa capacidade leitora, mas mostravam dificuldade na competência 

escrita. Esta dificuldade encontra-se diretamente relacionada com as questões da 

linguagem oral, abordadas no contexto de pré-escolar, e evidencia a necessidade de um 

trabalho, ao nível da consciência fonológica, continuado e intencional. 

Ainda a propósito, do 1º ciclo, o aparecimento de incorreções por transcrição da oralidade 

e por inobservância de regras ortográficas de base fonológica foram as que mais se 

destacaram (ver apêndices nº 28, 29, 30 e 31) e permitiram verificar a existência de 

dificuldades de reflexão dos segmentos sonoros das palavras.  

É importante mencionar que o fator “tempo” condicionou a implementação de um maior 

número de tarefas, do seu planeamento e consequente execução e do levantamento efetivo 

dos resultados das atividades implementadas, compreende-se que tal limitação não pode 

ser superada devido à estruturação do próprio curso. No entanto, com o intuito de 

promover eficazmente o desempenho ortográfico dos alunos, foram utilizadas estratégias 

de ensino-aprendizagem em prol das dificuldades observadas, na linha de pensamento de 

autores como Scarpa, (1992), Azevedo, (2000) e Antunes e Luckesi, (1998), que 

enfatizam a importância das incorreções ortográficas no desenvolvimento do 

conhecimento, 

(…) o erro faz, então, parte da evolução da aprendizagem da escrita e pode ser 

considerado (…) como perfeitamente normal e parte integrante no processo para a 

construção de novas aquisições e saberes e que os erros cometidos pelos alunos como 

instrumento de trabalho e fonte de informação e aproximação, tendo um único e mesmo 

fim: ajudar os alunos a descobrir a escrita (Scarpa, 1992, Azevedo, 2000, Antunes e 

Luckesi, 1998, citados por Carrola, 2011, p. 20-21).  
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O desenvolvimento deste estudo e o envolvimento pessoal por esta temática, possibilitou 

a reflexão e a prospetiva de investigação(ões)  futura(s), considerando-se, por isso, 

pertinente estudar uma problemática transdisciplinar onde sejam abordadas as diferentes 

áreas do saber/disciplinas mediadas pelo uso das TIC. Seria desafiante trabalhar domínios 

do Português, da Matemática e do Estudo do Meio/Conhecimento do Mundo em sala, a 

partir da utilização de diversos recursos tecnológicos como tablets, mesas digitalizadoras, 

computadores, projetores, quadros interativos, etc., enquanto facilitadores de 

aprendizagem e promotores de autonomia e motivação. 

A adoção de metodologias centradas na aquisição de conhecimentos a partir da resolução 

de problemas reais será também uma linha de investigação a ter em conta. Esta 

metodologia denominada Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) promove o uso 

de tecnologias e desafia docentes e alunos a investigar determinado tema, motivando-os 

para a aquisição de novas competências e capacidades. 

A Aprendizagem Baseada em Problema (ABP) é um método que (…) tem sido utilizado 

em diversas universidades do mundo e vem ganhando importância central em várias 

áreas do conhecimento em que é aplicado. A ABP (…) é uma estratégia de método para 

a aprendizagem centrada no aluno e mediada pela investigação, visando a produção de 

conhecimento individual e grupal, de forma cooperativa, fazendo uso de técnicas de 

análise crítica para a compreensão e resolução de problemas, de forma significativa e 

em interação contínua com o professor tutor (Souza e Dourado, 2019, p. 51-52). 

A concretização da presente investigação foi um processo trabalhoso que exigiu uma 

dedicação e paixão pela temática a fim de o concluir. Embora tenham surgido vários 

percalços tais como a existência de uma certa dependência ao plano original e a presença 

de alguma dificuldade em adaptar os objetivos estabelecidos à realidade vivenciada em 

sala (ex: qualidade do acesso à internet, a quantidade de recursos tecnológicos 

disponíveis, do interesse e empenho demonstrado pelas crianças/alunos, do tempo 

disponível para a concretização das tarefas/jogos, etc.). 

De referir a relevância que a regulação da ação teve no decurso das práticas profissionais 

e no processo de identificação e reflexão das principais dificuldades sentidas em ambos 

os contextos educativos (antes e após a realização das tarefas). A regulação da ação 

permitiu a (re)organização do processo de pensamento, 
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 identificar problemas  refletir  agir  identificar problemas  refletir  agir … 

Em suma, o procedimento de adaptar e (re)estruturar a ação educativa, baseada nas 

necessidades das crianças e dos alunos, constituiu uma proveitosa  experiência, não só 

para os mais novos, mas também para a própria investigadora.  
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Apêndices 

Apêndice nº 1: Classificação das incorreções ortográficas 

CLASSIFICAÇÃO DAS INCORREÇÕES ORTOGRÁFICAS 

Dificuldades 

na 

correspondên

cia entre 

produção oral 

e produção 

escrita. 

Devem-se ao: 

● Fraco processamento dos fonemas 

(segmentação, identificação e 

ordenação); 

● Utilização de grafemas que não 

representam o som em causa; 

● Desenvolvimento deficiente da 

consciência fonológica (não é capaz de 

identificar os fonemas da palavra). 

Ação do professor: 

● Desenvolvimento sistemático da via 

lexical, reforçando o processamento 

efetuado pela via fonológica. 

Exemplo 1:  

● «a gosa vês dosa de sanora e salde 

de farotas» 

A adição de grafemas é feita sem que os 

sons que lhes correspondem estejam 

presentes na forma fonológica da 

palavra: farotas por frutas; 

Exemplo 2:  

● pedra, escrito peda; perto, escrito 

peto; animal escrito animale; 

caminho escrito camino. 

Incorreções ligadas à transcrição dos 

fonemas de sílabas complexas. 

Incorreções 

por 

transcrição 

da oralidade. 

Devem-se à: 

● Transcrição errada para o ortográfico 

das formas que usa na oralidade. 

Ação do professor: 

● Consciencializar o aluno para a 

pronuncia de palavras segundo um 

registo mais cuidado; 

● Enfocar a atenção dos alunos para a  

forma fonética das palavras. 

Exemplos: 

● escrever expriência por 

experiência; 

● auga por água; 

● ronião por reunião. 

Incorreções 

por 

inobservância 

de regras 

ortográficas 

Devem-se a: 

● Combinação errada de sons em termos 

contextuais; 

● Posição errada de acentos. 

Exemplos contextuais: 

● A não representação do som [k] por 

<qu> (quero, esqueleto, porque, 

etc); 
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CLASSIFICAÇÃO DAS INCORREÇÕES ORTOGRÁFICAS 

de base 

fonológica. 

Ações do professor: 

● Consciencialização do aluno para as 

regras ortográficas a nível contextual e 

acentual, sempre que ele se depare com 

a indecisão, ou quando procede à 

revisão dos seus textos. 

● A não utilização de <m>, para 

nasalar a vogal (campo, sombra, 

confirmar, onde, etc.). 

Exemplo acentual: 

● Escrever com <am> ou com <ão>, 

nas terminações verbais da terceira 

pessoa do plural. 

Incorreções 

por 

inobservância 

de regras 

ortográficas 

de base 

morfológica. 

Devem-se à: 

● Associação deficiente da informação 

morfológica à ortografia; 

Ação do professor:  

● Consciencializar e ajudar o aluno na 

pesquisa da informação morfológica, 

recorrendo ao seu armazenamento na 

memória, ou seja, à via lexical. 

Exemplo 1: 

● Escrita do morfema /o/, 

foneticamente [u], mas 

representado na grafia por <o> (o 

gato, o coelho, o muro, etc.). 

Exemplo 2: 

● Representação do som dos verbos 

da 1.ª conjugação poderá conduzir à 

grafia com <u> (compru/compro); 

Incorreções 

quanto à 

forma 

ortográfica 

específica das 

palavras. 

Devem-se ao facto de: 

● Nem sempre ser possível recorrer a uma 

regra para decidir qual a grafia da 

palavra num um determinado contexto 

fonológico ou morfológico. 

Ação do professor: 

● Promover estratégias pedagógicas que 

facilitem a aprendizagem da forma 

ortográfica da palavra através da via 

lexical. 

Exemplo: 

A partir da consciencialização das 

relações existentes entre certas palavras 

o aluno irá perceber que escreveu 

erradamente “viajem” para o nome, em 

vez de “viagem” pois tinha como 
referência a palavra “viajar”. 

Incorreções 

de 

acentuação 

gráfica. 

Devem-se (em grande parte): Exemplos: esquecimento de acentos 

(jibóia - jiboia) ou erro total que muitas 

das vezes acaba por mudar o significado 

da palavra (pára – para). 
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CLASSIFICAÇÃO DAS INCORREÇÕES ORTOGRÁFICAS 

● À sua desvalorização e desinteresse por 

parte dos alunos do 1º ciclo. 

Ação do professor: 

● Promoção de momentos motivadores e 

didáticos que permitam o domínio 

significativo desta vertente da 

ortografia. 

Dificuldades 

na utilização 

de 

minúsculas e 

maiúsculas. 

Devem-se ao: 

● Fraco entendimento das regras 

utilização de minúsculas e maiúsculas 

iniciais. 

Ação do professor: 

● Promover estratégias pedagógicas 

motivadoras que facilitem a 

aprendizagem das regras de utilização 

de minúsculas e maiúsculas iniciais. 

Exemplo 1: 

● O aluno não escreve com maiúscula 

inicial os nomes que identificam 

pessoas e outros seres, lugares, 

instituições, festas, publicações, 

etc. 

Exemplo 2: 

● O aluno não escreve com maiúscula 

no inicio da cada frase pois não 

compreende de forma efetiva as 

regras de organização das frases no 

texto. 

Incorreções 

por 

inobservância 

da unidade 

gráfica da 

palavra. 

Devem-se ao: 

● Juntamento indevido de várias palavras 

ou a separação incorreta de elementos 

constituintes das mesmas. 

Ação do professor: 

● Criação e execução de metodologias 

que apelem ao desenvolvimento da via 

lexical, reforçando a consciência das 

unidades em causa, enquanto palavras 

separadas ou enquanto uma única 

palavra. 

Exemplos: 

O aluno escreve “porisso” em vez de 

“por isso”, “asseguir” em vez de “a 

seguir”, “derrepente” em vez de “de 

repente”, “de pois” em vez de “depois”; 

“de vagar” em vez de “devagar”, etc. 
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CLASSIFICAÇÃO DAS INCORREÇÕES ORTOGRÁFICAS 

Incorreções 

ao nível da 

translineação

. 

Devem-se à: 

● Fraca distinção entre a divisão silábica 

na vertente fónica e a divisão das 

palavras para efeitos de translineação. 

Ação do professor: 

● Consciencializar os alunos para as 

regras da translineação (*ver doc.). 

Exemplo 1: 

O aluno separa letras que são 

representadas por ditongos:  

“a-utor”, “gu-arda”, “ru-ivo”, etc. 

Exemplo 2: 

O aluno separa duas consoantes que 

iniciam uma silaba: 

“sop-ro”, fol-ha, leb-re, etc.  

Fonte: Informação retirada da brochura Estratégias de Intervenção sobre o Erro e de Ensino Explícito da Ortografia (2011, p. 63-

71). 

Apêndice nº 2: Exemplos de estratégias/atividades 

EXEMPLOS DE ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES 

1. Atividades para intervir nas dificuldades de transcrição entre o sistema 

fonológico e o sistema ortográfico 

Pares mínimos 

Objetivos: desenvolver a 

capacidade de 

discriminação dos sons da 

fala. 

Descrição: 

Identificada uma dificuldade de discriminação entre dois sons da fala 

semelhantes (por exemplo, [v] e [f]), o professor poderá: 

● dizer a palavra e o aluno tem de identificar o cartão com a imagem 

correspondente; 

● dizer um dos sons ([v] ou [f]) em causa e o aluno deverá identificar o 

cartão com a imagem cujo nome apresenta esse som. 

Conjuntos de palavras 

Objetivos: desenvolver a 

competência ortográfica. 

Desenvolver a capacidade 

de identificação de sons da 

fala e de sequências de 

sons. 

Descrição: 

O professor deverá possibilitar a construção de conjuntos de palavras que 

apresentem sons ou sequências de sons, em relação aos quais manifestem 

dificuldades na transcrição. 



 

102 
 

EXEMPLOS DE ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES 

 

2. Atividades para intervir nas incorreções por transcrição da oralidade 

corrente 

Como falamos 

habitualmente 

Objetivos: desenvolver a 

consciência da variação 

linguística ligada a fatores 

discursivos. Estabelecer 

relações entre formas de 

diferentes registos. 

Relacionar a forma 

ortográfica com registos 

mais formais. 

Descrição: 

O professor chama a atenção para a forma como são pronunciadas 

diferentes palavras. 

Com a ajuda do professor, os alunos tentarão encontrar outras palavras 

que também sofram alterações num registo menos cuidado. 

Introdução da forma ortográfica das palavras em 

causa, observando como nela estão representados os sons que não dizemos 

habitualmente. 

Formas populares 

Objetivos: desenvolver a 

consciência da variação 

linguística ligada a 

camadas sociais. 

Estabelecer relações entre 

formas de diferentes 

variedades socioletais. 

Relacionar a forma 

ortográfica com variedades 

cultas. 

Descrição: 

O professor deverá proporcionar o acesso à variedade do Português padrão 

e promover a discussão e o pensamento crítico no que concerne à análise 

das formas do discurso corrente e das formas ortograficamente corretas 

das palavras: 

● mandar, etc. (em oposição a formas com a inserção de a- inicial: 

amandar); 

● has-de (em oposição a *ha-des), etc. 

Formas dialetais 

Objetivos: desenvolver a 

consciência da variação 

linguística ligada a fatores 

geográficos. Estabelecer 

relações entre formas de 

diferentes variedades 

dialetais. Tomar 

consciência da maior ou 

menor distância da 

Descrição: 

O professor deverá fazer o levantamento das incorreções ortográficas e 

trabalhá-las com os alunos, na perspetiva da conquista ortográfica e da 

consciencialização da diversidade dentro da própria língua: 

● a chamada «troca do v pelo b» — exs.: *baca, *bento, *lebar, etc; 

● a ditongação de [e], junto da consoante palatal, representada por <j> 

— dando origem a grafias como *veijo, *cereija, *igreija, etc. 
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EXEMPLOS DE ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES 

variedade falada, em 

relação à forma ortográfica. 

3. Atividades para intervir nas incorreções por inobservância das regras 

ortográficas de base fonológica 

Descobrir o contexto 

Objetivos: desenvolver a 

capacidade de identificar o 

contexto de ocorrência de 

determinado som da fala ou 

grafema. Desenvolver a 

capacidade de descrever o 

contexto de ocorrência de 

determinado som da fala ou 

grafema. 

Descrição: 

Dado um conjunto de palavras fornecido pelo professor, os alunos deverão 

proceder à sua separação em dois grupos – um para as palavras em que o 

som [k] se representa por <c> e outro para as palavras em que esse som se 

representa por <qu> – e dizer quando é que se escreve com <c> ou com 

<qu>, extraindo regularidades. 

Regras e exemplos 

Objetivos: desenvolver a 

capacidade de identificar 

contextos de aplicação de 

regras. 

Descrição: 

À semelhança do jogo da paciência, o aluno deverá associar uma regra 

ortográfica a palavras em que a mesma se aplique, através da formação de 

pares de cartões: 

● a vogal [u] pode ser representada por <u>, em posição tónica (rumo, 

luxo, texugo, musgo) e em posição átona (rumor, humidade). 

Tónica e átona: com <u> 

ou <o>? 

Objetivos: desenvolver a 

capacidade de identificar 

propriedades acentuais 

(tónico vs átono). 

Desenvolver a capacidade 

de associar características 

acentuais à ortografia das 

palavras. 

Descrição: 

De entre um conjunto de palavras, os alunos terão que selecionar palavras 

em que a vogal tónica seja [u]: fumo, sumo, Hugo, urso, etc. De seguida, 

deverão fazer o mesmo, mas para conjunto de palavras em que a vogal da 

sílaba tónica seja <o>. A partir da sua análise, terão que formar dois 

conjuntos: as palavras em que essa vogal se lê «ó» e as palavras em que 

essa vogal se lê «ô» e tentar descobrir como se lêem essas vogais. 

Tónica e átona: com 

<am> ou <ão>? 
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EXEMPLOS DE ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES 

Objetivos: desenvolver a 

capacidade de identificar 

propriedades acentuais 

(tónico vs átono). 

Desenvolver a capacidade 

de associar características 

acentuais à ortografia das 

palavras. 

 

 

*Variante do exercício anterior* 

4. Atividades para intervir nas incorreções por inobservância de regras 

ortográficas de base morfológica 

«Gato»: com <u> ou <o>? 

Objetivos: identificar na 

forma ortográfica as 

unidades ou sequências que 

remetem para diferentes 

informações morfológicas. 

Desenvolver a capacidade 

de associar características 

morfológicas à ortografia 

das palavras. 

Descrição: 

A partir da observação de um conjunto de palavras, os alunos terão que 

identificar e sublinhar a última vogal. Depois, deverão transmitir 

corretamente como se diz e como se escreve essa vogal (nas palavras), 

transcrevendo-a para os seus cadernos. Alguns exemplos de palavras: 

gato; urso; fruto; corvo; rato. 

«Compro»: com <u> ou 

<o>? 

Objetivos: identificar na 

forma ortográfica as 

unidades ou sequências que 

remetem para diferentes 

informações morfológicas. 

Desenvolver a capacidade 

de associar características 

morfológicas à ortografia 

das palavras. 

 

 

 

 

*Variante do exercício anterior* 

Eu «falei», ele «escutou», 

nós «escrevemos», eles 

«leram»,… 

Objetivos: identificar na 

forma ortográfica as 

Descrição: 

A partir da observação de um conjunto de palavras na 1.ª pessoa do 

pretérito perfeito do indicativo, os alunos terão que identificar o verbo a 
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EXEMPLOS DE ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES 

unidades ou sequências que 

remetem para diferentes 

informações morfológicas. 

Desenvolver a capacidade 

de associar características 

morfológicas à ortografia 

das palavras. 

que pertencem. Tal exercício pode ser feito através da análise das 

seguintes questões: 

● O que é dito já aconteceu no passado, está a acontecer no presente ou 

vai acontecer no futuro? 

● Que palavra (pronome pessoal) podemos colocar antes? «Eu», ou 

«tu», «ele/ela»? 

● Qual é a terminação comum a todas estas palavra? 

Alguns exemplos de palavras: comprei; levantei; mandei; olhei; recordei. 

«Olha-se» ou «olhasse»? 

Objetivos: identificar na 

forma ortográfica as 

unidades ou sequências que 

remetem para diferentes 

informações morfológicas. 

Desenvolver a capacidade 

de associar características 

morfológicas à ortografia 

das palavras. 

 

 

 

 

*Variante do exercício anterior* 

5. Atividades para intervir nas incorreções quanto à forma ortográfica 

específica das palavras 

Lista de palavras difíceis 

Objetivos: desenvolver a 

competência ortográfica. 

Alargar o léxico 

ortográfico. 

Descrição: 

Tal como o próprio titulo indica, a atividade centra-se na construção de 

listas de palavras difíceis a fim de permitir à criança tomar consciência 

das dificuldades ortográficas e mobilizar a sua atenção e o seu esforço para 

a aprendizagem da forma correta. 

Cartaz de palavras 

difíceis 

Objetivos: desenvolver a 

competência ortográfica. 

Alargar o léxico 

ortográfico. 

Descrição: 

A criação deste tipo de cartazes deverá permitir um maior contacto com 

as palavras que os alunos considerem como sendo mais difíceis de 

aprender. 

Todas as semanas, o professor irá desenvolver e aplicar estratégias 

pedagogias com recurso à via lexical de forma a testar se as palavras foram 

aprendidas por cada um dos alunos. 
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EXEMPLOS DE ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES 

Palavras com a mesma 

dificuldade/característica 

ortográfica 

Objetivos: desenvolver a 

competência ortográfica. 

Alargar o léxico 

ortográfico. 

Descrição: 

Construção de listas de palavras organizadas por tipo de dificuldade 

ortográfica. À medida que os alunos vão encontrando novas palavras que 

correspondam às características em causa, maior ficará a lista. 

Tomada de consciência e 

memorização 

Objetivos: desenvolver a 

competência ortográfica. 

Alargar o léxico 

ortográfico. 

Descrição: 

O professor deverá consciencializar os alunos para as características 

ortográficas de palavras próximas através de estratégias de contraste e de 

memorização (Por exemplo, nas palavras parónimas, como emigrante vs 

imigrante, comprimento vs cumprimento, etc., as características 

ortográficas podem ser associadas a mnemónicas como as letras iniciais 

de emigrante ou emergir a exterior e de imigrante ou imergir a interior). 

«Observa, esconde, 

lembra-te, escreve e 

verifica» 

Objetivos: desenvolver a 

competência ortográfica. 

Alargar o léxico 

ortográfico. Identificar 

dificuldades ortográficas. 

Descrição: 

Após a escrita incorreta de uma determinada palavra, o professor deverá 

escreve-la para o aluno e pedir que a memorize. De seguida, pede ao aluno 

que a tente escreve-la sem ajuda e, consoante a forma como o mesmo a 

escreveu, o professor poderá detetar as dificuldades do aluno no que diz 

respeito ao processamento da forma ortográfica. Se escrever 

incorretamente, o professor e o aluno comparam as duas formas para 

identificar onde se encontra o problema e o processo pode ser repetido. 

6. Atividades para intervir nas incorreções de acentuação gráfica 

Palavras com acento 

gráfico 

Objetivos: reforçar a 

consciencialização da 

acentuação gráfica. 

Focalizar a atenção dos 

alunos nas palavras com 

acento gráfico. Identificar 

os diferentes acentos 

gráficos. Explicitar razões 

da acentuação gráfica. 

Descrição: 

Os alunos deverão registar no caderno várias palavras com acento gráfico 

que encontraram num livro ou revista. o professor deverá conduzir a 

reflexão visando a explicação ou justificação para a presença do acento 

gráfico. Deverá ser feito um trabalho de sensibilização para a importância 

da presença ou ausência do acento gráfico no processo de leitura. 
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EXEMPLOS DE ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES 

Formar pares: palavras 

com o mesmo acento 

Objetivos: reforçar a 

consciencialização da 

acentuação gráfica. 

Identificar os diferentes 

acentos gráficos. 

Descrição: 

As crianças terão que realizar um jogo da memória adaptado a palavras 

acentuadas. A finalidade do jogo é encontrar palavras que possuam o 

mesmo tipo de acento gráfico (agudo, grave, circunflexo). 

Formar pares: regras e 

exemplos 

Objetivos: formular regras 

de acentuação gráfica. 

Ligar as regras a exemplos 

ilustrativos. 

Descrição: 

Os alunos terão de associar regras e casos ilustrativos. Exemplos de regras: 

● Levam acento agudo as palavras terminadas em –vel; 

● Levam acento agudo as palavras agudas com mais de uma sílaba 

terminadas em –ém; 

● Levam acento agudo as palavras agudas terminadas nos ditongos –éu, 

–éi, –ói; 

● As palavras esdrúxulas levam acento gráfico. 

O acento perdido 

Objetivos: Tomar 

consciência da alteração de 

acentuação fónica e gráfica 

nos advérbios em –mente e 

sufixos iniciados por –z… 

(–zinho, –zito,…). 

Descrição: 

A partir do exemplo indicado, os alunos terão que acentuar corretamente 

as palavras: 

Ex: fácil – facilmente; 

Palavra 1: única – ?; 

Palavra 2: só – ?. 

7. Intervenção nas dificuldades na utilização de minúsculas e maiúsculas 

Maiúscula ou minúscula? 

Objetivos: identificar a 

utilização de maiúscula 

inicial num texto. 

Explicitar a razão para a 

escrita com maiúscula 

inicial. 

Descrição: 

Dado um texto, os alunos deverão identificar os casos de utilização de 

maiúscula inicial. Os casos encontrados deverão ser objeto de procura de 

justificação em relação à utilização da maiúscula inicial. 
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EXEMPLOS DE ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES 

Reformulação, 

maiúsculas e minúsculas 

Objetivos: reformular um 

texto, introduzindo 

alterações que impliquem 

mudanças quanto à 

utilização de maiúsculas e 

minúsculas iniciais. 

Explicitar a razão das 

alterações. 

Descrição: 

Depois de terem escrito uma primeira versão de uma história, os alunos 

irão efetuar alterações que afetem a utilização de maiúsculas iniciais. 

Poderão, designadamente: 

● Introduzir ou eliminar nomes próprios; 

● Subdividir períodos longos em períodos mais pequenos. 

De seguida, deverão justificar as suas alterações à turma a fim de 

promover uma troca de ideias em sala de aulas. 

8. Atividades para intervir nas incorreções por inobservância da unidade 

gráfica da palavra 

Junto ou separado? 

Objetivos: fixar a grafia de 

expressões que os alunos 

tendem a juntar (de repente, 

a seguir,) ou a separar 

(depois). Integrar essas 

palavras em conjuntos a 

que os alunos possam 

recorrer na construção 

textual. 

Descrição: 

Os alunos deverão construir uma lista com diferentes tipos de conectores 

temporais que considerem de difícil compreensão (de repente, a seguir, de 

seguida). Ao efetuar-se o registo destas palavras e expressões, deverá 

fazer-se incidir a atenção na sua forma ortográfica. 

Hífen (ênclise) 

Objetivos: dominar a 

utilização do hífen na 

conjugação pronominal 

(casos de ênclise). 

Descrição: 

A partir do exemplo indicado, o aluno deverá compreender o processo de 

substituição do grupo nominal por pronome, sendo capaz de o efetuar e de 

aprender a forma gráfica dada à palavra. 

Ex: O Pedro lavou o pêssego. → O Pedro lavou-o. 

Frase: A Maria leu o livro. → ?. 

A atividade poderá alargar-se a contextos de utilização de outros 

pronomes (-me, -te, -se, -lhe, etc.). 

9. Atividades para intervir nas incorreções ao nível da translineação 
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EXEMPLOS DE ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES 

Coluna de palavras 

Objetivos: desenvolver a 

capacidade de efetuar a 

translineação segundo a 

norma. Desenvolver a 

capacidade de efetuar a 

divisão silábica. Tomar 

consciência de casos 

específicos de normas da 

translineação, divergentes 

da divisão silábica. 

Descrição: 

A partir de um texto já disponível no computador, os pares de alunos terão 

que inserir hífens nas palavras do fim das linhas para que uma parte da 

palavra passe para a linha inferior. Deverão respeitar as regras de 

translineação. Cada par de alunos poderá trabalhar um parágrafo ou bloco 

de texto. 

Fonte: Informação retirada da brochura O Ensino da Escrita: Dimensões Gráfica e Ortográfica. (2011, p. 72-92). 
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Apêndice nº 3: Vertentes da escrita a partir do uso do computador 

VERTENTES DA ESCRITA A PARTIR DO USO DO COMPUTADOR 

Processo de 

escrita 

 

Tal como já fora referido em pontos anteriores, o processo de escrita e a organização 

textual engloba um conjunto de diferentes fases associadas ao planeamento, 

textualização e revisão de textos. Os computadores, usados como ferramentas de escrita 

oferecem vantagens na execução dos processos associados, permitindo: A pesquisa, a 

escolha e a organização de componentes que poderão eventualmente ser introduzidos 

no texto; Criar o texto tento em conta as ideias planificadas e aquelas que, 

gradualmente, acabam por surgir no decurso do mesmo; Rever o texto e realizar as 

alterações necessárias relativamente ao que foi escrito e considerando os objetivos 

estipulados e os aspetos ortográficos (Tavares e Barbeiro, 2011, p. 59). 

 

Produto 

escrito 

Depois de concluída a etapa anterior, é possível divulgar o produto final com a 

comunidade envolvente por meio de formas variadas, tais como: Jornais escolares; 

Panfletos; Cartazes; Brochuras; Folhetos; Pósteres; Pequenos livros de histórias, 

poemas, receitas, lengalengas, etc. (Tavares e Barbeiro, 2011, p. 67). 

 

Participação 

numa 

comunidade 

em rede: 

O uso da Internet possibilita a partilha das suas produções, a interação com outros 

alunos e a visualização dos trabalhos dos colegas a partir de: Chats; Blogs; Redes 

sociais; Correio eletrónico; Etc. (Tavares e Barbeiro, 2011, p. 70). 

 

Fonte: Informação retirada da brochura As Implicações das TIC no Ensino da Língua (2011, p. 59-70). 
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Apêndice nº 4: Exemplos de recursos tecnológicos a utilizar em contexto 

pedagógico 

EXEMPLOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS A UTILIZAR EM CONTEXTO 

PEDAGÓGICO 

Programas/ 

Softwares 
Descrição 

Microsoft 

Word 

 

O Microsoft Word é um processador de texto capaz de operar no Microsoft Windows, 

Apple Macintosh, SCO UNIX, e tem versões disponíveis para os sistemas operativos 

Android e IOS. Este programa é utilizado para produzir trabalhos escolares, textos 

académicos e suporta a adição e educação básica de imagens e formatação de texto. O 

Microsoft Word é um software que acaba por facilitar a identificação de incorreções, a 

sua correção e na alteração de uma grande diversidade de textos. Por esta razão, o 

Microsoft Word pode ser considerado uma ferramenta muito poderosa em contexto 

pedagógico. 

Microsoft 

Paint 

 

As orientações curriculares para a educação pré-escolar e as aprendizagens essenciais 

para o 1º ciclo do ensino básico estabelecem que as crianças/alunos devem escolher 

livremente os seus materiais e cores aquando da concretização de trabalhos de expressão 

artística uma vez que potencializa desenvolvimento da singularidade expressiva dos 

mesmos. O mesmo se pode afirmar a nível digital, dado que a produção de trabalhos 

artísticos através do uso do computador também exige que as crianças expressem a sua 

criatividade única a partir da “manipulação” de ferramentas virtuais (Merrelho, 2010, 

p.45). O Microsoft Paint é um editor gráfico simples com uma variedade de usos como, 

desenho, pintura, recorde e manipulação de imagem, etc. e pode ser considerado como 

uma boa opção para a concretização de trabalhos de expressão artística por parte dos 

mais novos. Este é um programa gratuito, simples de usar e guarda os projetos nos 

formatos de bitmap do Windows (BMP), JPEG, GIF, PNG e TIFF de página única. Está 

incluído em todas as versões do Microsoft Windows (não disponível para Apple 

Macintosh). 

Krita 

O Krita é um software de desenho e pintura gratuito, mais especificamente usado para 

pintura digital, arte conceptual, ilustrações, texturas e tarefas simples de manipulação de 

imagem. Ao comparar o programa com o Microsoft Paint, é importante referir que este 

apresenta um layout mais complexo e diversificado, evidenciando várias opções de 

customização. Este é um programa que se encontra disponível para Apple Macintosh, 

Linux e Microsoft Windows. 

Infinite 

Painter 

 

Tal como os programas Krita e Microsoft Paint, o Infinite Painter é uma aplicação de 

pintura digital. Este possui ferramentas sofisticadas de pintura e ilustração, poderosas 

funções de edição e manipulação de imagens, estando disponível para Android e IOS. 

Em termos de manipulação, o Infinite Painter é mais simples do que os outros softwares 
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EXEMPLOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS A UTILIZAR EM CONTEXTO 

PEDAGÓGICO 

Programas/ 

Softwares 
Descrição 

de pintura e desenho, visto que, para a criação de produções de expressão artística, os 

mais novos podem optar por trabalhar com os dedos/mão ou até mesmo com uma caneta 

inteligente, específica para esse propósito (compatível com o tablet/smartphone em uso).  

Kahoot! 

 

O Kahoot! É uma plataforma de ensino baseada em jogos. Possui uma biblioteca de 

imagens e diversos tipos avançados de perguntas, como puzzles, enquetes, perguntas 

abertas e slides. É gratuito e pode ser acedido por meio de um navegador da Web ou 

aplicativo oficial. O presente programa tem como principal finalidade tornar o processo 

de aprendizagem de conteúdos em algo mais divertido, compartilhável e significativo. 

A adoção do programa em contexto educativo é, para Toscano, (2018): 

(…) particularmente proveitosa para instituir a aula invertida, isto e 

onde existe um estudo prévio do aluno, através de conteúdos 

disponibilizados e referenciados pelo professor e, posteriormente, na 

sala de aula as tarefas passam a incluir a resolução de problemas e 

aqui o professor assume um novo papel – o de orientador de 

aprendizagens (Toscano, 2018, p. 65).  

Todavia, é de mencionar que o Kahoot! possui algumas restrições de utilização, quer ao 

nível da prática por crianças/alunos com NEE (Necessidades Educativas Especiais), quer 

pelo facto de grande parte dos jogos, atividades e outros recursos educativos não se 

encontrarem disponíveis na versão gratuita. 

Wordwall 

 

Como no caso do Kahoot!, o Wordwall é também ele uma plataforma de ensino baseada 

em jogos. Ele pode ser usado para preparar atividades personalizadas como 

questionários, competições, jogos de palavras, entre outros e é possível ser acedido por 

meio de um navegador da Web. O WordWall dispõe ainda de uma plataforma que 

permite aos professores criar atividades imprimíveis e interativas que podem ser 

personalizadas tendo em conta um determinado modelo “gamificado” com poucas 

palavras. Tal pode ser feito usando qualquer dispositivo conectado à internet, como 

smartphones, tablets ou notebooks. (Silva et al, 2021). 

Fonte: Informação retirada e adaptadas de As atitudes dos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico face à utilização do computador 

Magalhães: estudo de caso (2010, p.45), O contributo da aplicação digital Kahoot! No processo de ensino/aprendizagem no âmbito 

da Prática Supervisionada no 1º Ciclo do Ensino Básico (2018, p. 65) e Ensino da Geometria Plana com o Auxílio da Plataforma 

Wordwall: Uma Experiência Vivenciada no Programa Residência Pedagógica (2021). 
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Apêndice nº 5: Grelha de registo – Pré-escolar 

GRELHA DE REGISTO – PRÉ-ESCOLAR 

Constituintes Domínio da Linguagem Oral 
Mundo Tecnológico e Utilização das 

Tecnologias 

Aprendizagens 

a verificar 

- Compreende mensagens orais em 

situações diversas de comunicação; 

- Usa a linguagem oral em determinados 

contextos; 

- Consegue comunicar eficazmente de 

modo adequado à situação. 

- Reconhece os recursos tecnológicos 

do seu ambiente; 

- Consegue explicar as suas funções e 

vantagens; 

- Usa diferentes suportes 

tecnológicos nas atividades; 

- Tem cuidado aquando no 

manuseamento dos recursos; 

- Possui uma atitude crítica perante as 

tecnologias que conhece e utiliza; 

- Ajuda os colegas a utilizar as 

tecnologias. 

Resultados 

observados 

Criança A - Compreende com facilidade 

aquilo que é falado; Expressa facilmente as 

suas ideias oralmente; Participa/colabora 

ativamente; É razoavelmente atento e 

demonstra algum empenho nas atividades; É 

capaz de expor/apresentar e explicar 

oralmente os seus trabalhos/ideias/pontos de 

vista aos colegas/educadora; Geralmente, 

cumpre as regras. 

 

Criança B - Compreende com facilidade 

aquilo que é falado; Consegue expressar 

razoavelmente as suas ideias na oralidade; 

Mostra uma certa capacidade de 

participação/colaboração; É atento e 

demonstra empenho nas atividades; Possui 

dificuldades em expor/apresentar e explicar 

oralmente os seus trabalhos/ideias/pontos de 

Criança A – Demonstra pouco 

interesse em explorar/trabalhar com 

os recursos tecnológicos disponíveis. 

Não sente necessidade de procurar 

mais informação sobre os recursos e 

as suas funcionalidades. Não é 

cuidadoso ao usar os diferentes 

recursos; Reconhece a sua 

importância para a atividade que está 

a realizar; Não se interessa em ajudar 

os colegas a utilizar os recursos 

tecnológicos. 

 

Criança B - Demonstra algum 

interesse em explorar/trabalhar com 

os recursos tecnológicos disponíveis. 

Não sente necessidade de procurar 

mais informação sobre os recursos e 
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GRELHA DE REGISTO – PRÉ-ESCOLAR 
vista aos colegas/educadora; Empenha-se no 

cumprimento de regras. 

 

Criança C - Compreende com facilidade 

aquilo que é falado; Expressa facilmente as 

suas ideias oralmente; Participa/colabora 

ativamente. É atento e demonstra empenho 

nas atividades; É capaz de expor/apresentar 

e explicar oralmente os seus 

trabalhos/ideias/pontos de vista aos 

colegas/educadora em determinadas 

ocasiões; Empenha-se no cumprimento de 

regras. 

 

Criança D - Compreende com facilidade 

aquilo que é falado; Expressa facilmente as 

suas ideias oralmente; Participa/colabora 

ativamente. É atento e demonstra empenho 

nas atividades; É capaz de expor/apresentar 

e explicar oralmente os seus 

trabalhos/ideias/pontos de vista aos 

colegas/educadora. Empenha-se no 

cumprimento de regras. 

 

Criança E – Revela alguma dificuldade em 

compreender aquilo que é falado. Apresenta 

uma certa dificuldade em expressar as suas 

ideias oralmente; Ainda não revela 

capacidade de participação nem espírito de 

colaboração; É um pouco desatento; Ainda 

não demonstra interesse em 

expor/apresentar e explicar oralmente os 

seus trabalhos/ideias/pontos de vista aos 

as suas funcionalidades. É cuidadoso 

ao usar os diferentes recursos; 

Reconhece a sua importância para a 

atividade que está a realizar; Não se 

interessa em ajudar os colegas a 

utilizar os recursos tecnológicos. 

 

Criança C - Demonstra muito 

interesse em explorar/trabalhar com 

os recursos tecnológicos disponíveis. 

Procura saber mais sobre os recursos e 

as suas funcionalidades. É cuidadoso 

ao usar os diferentes recursos; 

Reconhece a sua importância para a 

atividade que está a realizar; É capaz 

de ajudar os colegas a utilizar os 

recursos tecnológicos e está recetivo a 

aprender com outros elementos de 

grupo. 

 

Criança D - Demonstra interesse em 

explorar/trabalhar com os recursos 

tecnológicos disponíveis. Procura 

saber mais sobre os recursos e as suas 

funcionalidades. É cuidadoso ao usar 

os diferentes recursos; Reconhece a 

sua importância para a atividade que 

está a realizar; É capaz de ajudar os 

colegas a utilizar os recursos 

tecnológicos e está recetivo a aprender 

com outros elementos de grupo. 

 

Criança E – Não demonstra interesse 

em explorar/trabalhar com os recursos 
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GRELHA DE REGISTO – PRÉ-ESCOLAR 
colegas/educadora; Tem alguma dificuldade 

em seguir as regras. 

 

Criança F - Compreende com facilidade 

aquilo que é falado; Consegue expressar 

razoavelmente as suas ideias na oralidade; 

Participa/colabora ativamente; É atento e 

demonstra empenho nas atividades; É capaz 

de expor/apresentar e explicar oralmente os 

seus trabalhos/ideias/pontos de vista aos 

colegas/educadora em determinadas 

ocasiões. Empenha-se no cumprimento de 

regras. 

 

Criança G - Em geral, compreende aquilo 

que é falado; Apresenta uma certa 

dificuldade em expressar as suas ideias 

oralmente; Participa/colabora ativamente; É 

atento e demonstra empenho nas atividades; 

Demonstra interesse em expor/apresentar e 

explicar oralmente os seus 

trabalhos/ideias/pontos de vista aos 

colegas/educadora; Empenha-se no 

cumprimento de regras. 

 

Criança H - Compreende com facilidade 

aquilo que é falado; Consegue expressar 

razoavelmente as suas ideias na oralidade; 

Participa/colabora ativamente; É atento e 

demonstra empenho nas atividades; É capaz 

de expor/apresentar e explicar oralmente os 

seus trabalhos/ideias/pontos de vista aos 

tecnológicos disponíveis; Não é 

cuidadoso ao usar os diferentes 

recursos; Não reconhece a sua 

importância para a atividade que está 

a realizar. 

 

Criança F - Demonstra muito 

interesse em explorar/trabalhar com 

os recursos tecnológicos disponíveis. 

Procura saber mais sobre os recursos e 

as suas funcionalidades. É cuidadoso 

ao usar os diferentes recursos; 

Reconhece a sua importância para a 

atividade que está a realizar; É capaz 

de ajudar os colegas a utilizar os 

recursos tecnológicos e está recetivo a 

aprender com outros elementos de 

grupo. 

 

Criança G - Não demonstra interesse 

em explorar/trabalhar com os recursos 

tecnológicos disponíveis; Não é 

cuidadoso ao usar os diferentes 

recursos; Não reconhece a sua 

importância para a atividade que está 

a realizar. 

 

Criança H – Demonstra muito 

interesse em explorar/trabalhar com 

os recursos tecnológicos disponíveis. 

Procura saber mais sobre os recursos e 

as suas funcionalidades. É cuidadoso 

ao usar os diferentes recursos; 

Reconhece a sua importância para a 
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colegas/educadora; Empenha-se no 

cumprimento de regras. 

 

Criança I - Compreende com facilidade 

aquilo que é falado; Expressa facilmente as 

suas ideias oralmente; Participa/colabora 

ativamente. É atento e demonstra empenho 

nas atividades; Manifesta alguma 

dificuldade em expor/apresentar e explicar 

oralmente os seus trabalhos/ideias/pontos de 

vista aos colegas/educadora; Empenha-se no 

cumprimento de regras. 

 

Criança J - Compreende com facilidade 

aquilo que é falado; Consegue expressar 

razoavelmente as suas ideias na oralidade; 

Participa/colabora ativamente; É atento e 

demonstra empenho nas atividades; 

Manifesta alguma dificuldade em 

expor/apresentar e explicar oralmente os 

seus trabalhos/ideias/pontos de vista aos 

colegas/educadora; Empenha-se no 

cumprimento de regras. 

 

Criança K - Compreende com facilidade 

aquilo que é falado; Consegue expressar 

razoavelmente as suas ideias na oralidade; 
Demonstra uma certa capacidade de 

participação/colaboração. É um pouco 

desatento; Manifesta alguma dificuldade em 

expor/apresentar e explicar oralmente os 

seus trabalhos/ideias/pontos de vista aos 

atividade que está a realizar; É capaz 

de ajudar os colegas a utilizar os 

recursos tecnológicos e está recetivo a 

aprender com outros elementos de 

grupo. 

 

Criança I – Demonstra interesse em 

explorar/trabalhar com os recursos 

tecnológicos disponíveis. Procura 

saber mais sobre os recursos e as suas 

funcionalidades. É cuidadoso ao usar 

os diferentes recursos; Reconhece a 

sua importância para a atividade que 

está a realizar; É capaz de ajudar os 

colegas a utilizar os recursos 

tecnológicos e está recetivo a aprender 

com outros elementos de grupo. 

 

Criança J – Demonstra algum 

interesse em explorar/trabalhar com 

os recursos tecnológicos disponíveis. 

Não sente necessidade de procurar 

mais informação sobre os recursos e 

as suas funcionalidades. É cuidadoso 

ao usar os diferentes recursos; 

Reconhece a sua importância para a 

atividade que está a realizar; Não se 

interessa em ajudar os colegas a 

utilizar os recursos tecnológicos. 

 

Criança K – Demonstra algum 

interesse em explorar/trabalhar com 

os recursos tecnológicos disponíveis. 

Não sente necessidade de procurar 
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colegas/educadora; Tem alguma dificuldade 

em seguir as regras. 

 

Criança L - Compreende com facilidade 

aquilo que é falado; Consegue expressar 

razoavelmente as suas ideias na oralidade; 
Demonstra alguma capacidade de 

participação/colaboração. É um pouco 

desatento; Não demonstra interesse em 

expor/apresentar e explicar oralmente os 

seus trabalhos/ideias/pontos de vista aos 

colegas/educadora; Tem alguma dificuldade 

em seguir as regras. 

 

Criança M - Compreende com facilidade 

aquilo que é falado; Expressa facilmente as 

suas ideias oralmente; Participa/colabora 

ativamente. É atento e demonstra empenho 

nas atividades; Manifesta alguma 

dificuldade em expor/apresentar e explicar 

oralmente os seus trabalhos/ideias/pontos de 

vista aos colegas/educadora; Empenha-se no 

cumprimento de regras. 

 

Criança N - Revela bastantes dificuldades 

na compreensão aquilo que é falado. 

Apresenta uma certa dificuldade em 

expressar as suas ideias oralmente; Ainda 

não revela capacidade de participação nem 

espírito de colaboração; É um pouco 

desatento; Manifesta dificuldades em 

expor/apresentar e explicar oralmente os 

seus trabalhos/ideias/pontos de vista aos 

mais informação sobre os recursos e 

as suas funcionalidades. Não é 

cuidadoso ao usar os diferentes 

recursos; Reconhece a sua 

importância para a atividade que está 

a realizar; Não se interessa em ajudar 

os colegas a utilizar os recursos 

tecnológicos. 

 

Criança L – Não demonstra interesse 

em explorar/trabalhar com os recursos 

tecnológicos disponíveis; Não é 

cuidadoso ao usar os diferentes 

recursos; Não reconhece a sua 

importância para a atividade que está 

a realizar. 

 

Criança M – Demonstra muito 

interesse em explorar/trabalhar com 

os recursos tecnológicos disponíveis. 

Procura saber mais sobre os recursos e 

as suas funcionalidades. É cuidadoso 

ao usar os diferentes recursos; 

Reconhece a sua importância para a 

atividade que está a realizar; É capaz 

de ajudar os colegas a utilizar os 

recursos tecnológicos e está recetivo a 

aprender com outros elementos de 

grupo. 

 

Criança N – Não demonstra interesse 

em explorar/trabalhar com os recursos 

tecnológicos disponíveis; Não é 

cuidadoso ao usar os diferentes 
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colegas/educadora; Tem alguma dificuldade 

em seguir as regras. 

 

Criança O - Compreende com facilidade 

aquilo que é falado; Consegue expressar 

razoavelmente as suas ideias na oralidade; 
Demonstra alguma capacidade de 

participação/colaboração. Não demonstra 

interesse em expor/apresentar e explicar 

oralmente os seus trabalhos/ideias/pontos de 

vista aos colegas/educadora; É muito 

desatento e apresenta uma grande 

dificuldade em seguir as regras. 

 

Criança P - Compreende com facilidade 

aquilo que é falado; Expressa facilmente as 

suas ideias oralmente; Participa/colabora 

ativamente; É razoavelmente atento e 

demonstra algum empenho nas atividades; É 

capaz de expor/apresentar e explicar 

oralmente os seus trabalhos/ideias/pontos de 

vista aos colegas/educadora; Geralmente, 

cumpre as regras. 

 

Criança Q - Em geral, compreende aquilo 

que é falado; Apresenta uma certa 

dificuldade em expressar as suas ideias 

oralmente; Participa/colabora ativamente; É 

atento e demonstra empenho nas atividades; 

Demonstra interesse em expor/apresentar e 

explicar oralmente os seus 

trabalhos/ideias/pontos de vista aos 

recursos; Não reconhece a sua 

importância para a atividade que está 

a realizar. 

 

Criança O – Demonstra algum 

interesse em explorar/trabalhar com 

os recursos tecnológicos disponíveis; 

Não sente necessidade de procurar 

mais informação sobre os recursos e 

as suas funcionalidades; Não é 

cuidadoso ao usar os diferentes 

recursos; Não reconhece a sua 

importância para a atividade que está 

a realizar; Não se interessa em ajudar 

os colegas a utilizar os recursos 

tecnológicos. 

 

Criança P – Demonstra interesse em 

explorar/trabalhar com os recursos 

tecnológicos disponíveis. Não sente 

necessidade de procurar mais 

informação sobre os recursos e as suas 

funcionalidades. É cuidadoso ao usar 

os diferentes recursos; Reconhece a 

sua importância para a atividade que 

está a realizar; Não se interessa muito 

em ajudar os colegas a utilizar os 

recursos tecnológicos. 

 

Criança Q – Não demonstra interesse 

em explorar/trabalhar com os recursos 

tecnológicos disponíveis; Não é 

cuidadoso ao usar os diferentes 

recursos; Não reconhece a sua 
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colegas/educadora; Geralmente, cumpre as 

regras. 

 

Criança R - Compreende com facilidade 

aquilo que é falado; Apresenta dificuldades 

em expressar as suas ideias oralmente; 

Possui uma fraca capacidade de participação 

e espírito de colaboração; É atento e 

demonstra empenho em algumas das 

atividades; Não demonstra interesse em 

expor/apresentar e explicar oralmente os 

seus trabalhos/ideias/pontos de vista aos 

colegas/educadora; Geralmente, cumpre as 

regras. 

 

Criança S - Compreende com facilidade 

aquilo que é falado; Consegue expressar 

razoavelmente as suas ideias na oralidade; 

Participa/colabora ativamente; É atento e 

demonstra empenho nas atividades; 

Demonstra interesse em expor/apresentar e 

explicar oralmente os seus 

trabalhos/ideias/pontos de vista aos 

colegas/educadora; Não demonstra interesse 

em expor/apresentar e explicar oralmente os 

seus trabalhos/ideias/pontos de vista aos 

colegas/educadora; Empenha-se no 

cumprimento de regras. 

 

Criança T - Compreende com facilidade 

aquilo que é falado; Consegue expressar 

razoavelmente as suas ideias na oralidade; 

Participa/colabora ativamente; É atento e 

demonstra empenho nas atividades; 

importância para a atividade que está 

a realizar. 

 

Criança R – Não demonstra interesse 

em explorar/trabalhar com os recursos 

tecnológicos disponíveis; Não é 

cuidadoso ao usar os diferentes 

recursos; Não reconhece a sua 

importância para a atividade que está 

a realizar. 

 

Criança S – Demonstra interesse em 

explorar/trabalhar com os recursos 

tecnológicos disponíveis; É um pouco 

cuidadoso ao usar os diferentes 

recursos; Não reconhece a sua 

importância para a atividade que está 

a realizar. 

 

Criança T – Não demonstra interesse 

em explorar/trabalhar com os recursos 

tecnológicos disponíveis; Não é 

cuidadoso ao usar os diferentes 

recursos; Não reconhece a sua 

importância para a atividade que está 

a realizar. 

 

Criança U – Demonstra interesse em 

explorar/trabalhar com os recursos 

tecnológicos disponíveis; É um pouco 

cuidadoso ao usar os diferentes 

recursos; Não reconhece a sua 
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Demonstra interesse em expor/apresentar e 

explicar oralmente os seus 

trabalhos/ideias/pontos de vista aos 

colegas/educadora; Empenha-se no 

cumprimento de regras. 

 

Criança U - Compreende com facilidade 

aquilo que é falado; Apresenta uma certa 

dificuldade em expressar as suas ideias 

oralmente; Possui uma fraca capacidade de 

participação e espírito de colaboração; É um 

pouco desatento e apresenta uma dificuldade 

em seguir as regras. 

importância para a atividade que está 

a realizar. 

 

Fonte: Registo produzido pela investigadora de acordo com a observação naturalista. 
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Apêndice nº 6: Análise Categorial – Pré-escolar 

ANÁLISE DE CONTEÚDO POR CATEGORIAS 

CATEGORIA CONSEGUE 

CONSEGUE 

COM ALGUMA 

DIFICULDADE 

NÃO 

CONSEGUE 

- Compreender mensagens orais em situações 

diversas de comunicação. 
19 Crianças 3 Crianças 0 Crianças 

- Usar a linguagem oral em determinados 

contextos. 
13 Crianças 9 Crianças 0 Crianças 

- Comunicar eficazmente de modo adequado à 

situação. 
13 Crianças 8 Crianças 1 Criança 

- Reconhecer os recursos tecnológicos do seu 

ambiente. 
21 Crianças 0 Crianças 1 Criança 

- Explicar as suas funções e vantagens. 5 Crianças 12 Crianças 5 Crianças 

- Usar diferentes suportes tecnológicos nas 

atividades. 
17 Crianças 4 Crianças 1 Criança 

- Ter cuidado aquando no manuseamento dos 

recursos. 
3 Crianças 14 Crianças 5 Crianças 

- Possuir uma atitude crítica perante as tecnologias 

que conhece e utiliza. 
3 Crianças 14 Crianças 5 Crianças 

- Ajudar os colegas a utilizar as tecnologias. 5 Crianças 4 Crianças 13 Crianças 

Fonte: Registo produzido pela investigadora de acordo com a análise efetuada da observação naturalista. 
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Apêndice nº 7: Grelha de Verificação de Aprendizagens – Gravação 

áudio 

GRELHA DE VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGENS: GRAVAÇÃO ÁUDIO3 

Aprendizagens a 

Promover/Crianças 

L. 

(5 anos) 

A. 

(5 anos) 

C. 

(4 anos) 

M. 

(4 anos) 

C. 

(5 anos) 

- Compreende as mensagens 

orais; 
3 3 3 3 3 

- Articula corretamente 

aquilo que reproduz 

oralmente; 

3 2 3 2 2 

- É capaz de identificar as 

palavras que foram ditas nas 

frases com auxílio da 

investigadora; 

2 3 2 2 2 

- Reconhece a finalidade da 

aplicação “gravador de som” 

e usa-o para gravar as suas 

falas; 

3 3 3 3 3 

- Manifesta uma atitude 

crítica perante as tecnologias 

que conhece e utiliza 

(telemóvel). 

2 2 2 2 2 

 

ESCALA DE AVALIAÇÃO (0-3) 

0 Ainda não consegue 

1 Consegue com muita dificuldade 

2 Consegue com pouca dificuldade/alguma dificuldade 

3 Consegue sem dificuldade 

Fonte: Registo produzido pela investigadora de acordo com as gravações áudio das crianças. 

 

                                                           
3 Ouvir gravação áudio  
https://drive.google.com/drive/folders/14yeCIimz8aFZPMo54XtaVMjHWrPeKLNb?usp=sharing 
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Apêndice nº 8: Grelha de registo – 1º Ciclo 

GRELHA DE REGISTO – 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
Componentes Português TIC 

Aprendizagens 

a verificar 

- Pronuncia segmentos fónicos; 

- Identifica as letras do alfabeto, nas formas 

minúscula e maiúscula; 

-Lê palavras isoladas e pequenos textos; 

-Infere o tema e resume as ideias centrais de 

textos; 

-Escreve palavras de diferentes níveis de 

dificuldade; 

- Escreve frases simples e textos curtos; 

- Identifica unidades da língua: palavras, 

sílabas, fonemas; 

- Conhece as regras de utilização dos sinais 

de pontuação; 

- Reconhece repetições de sons. 

- Escreve legivelmente com correção 

ortográfica e com uma gestão correta do 

espaço da página. 

- Compreende a necessidade de 

práticas seguras na utilização de 

dispositivos digitais; 

- Utiliza o computador e outros 

dispositivos digitais como 

ferramentas de apoio ao processo de 

investigação e pesquisa; 

- Identifica as potencialidades e 

principais funcionalidades de 

ferramentas tecnológicas; 

- Colabora com os colegas, 

utilizando ferramentas digitais, para 

criar de forma conjunta um produto 

digital; 

- Identifica e utiliza diferentes 

meios e aplicações que permitam a 

colaboração em suporte digital com 

públicos conhecidos. 

Resultados 

observados 

Aluno A – Compreende com facilidade os 

enunciados orais/ escritos; Consegue 

expressar razoavelmente as suas ideias na 

oralidade e por escrito; Consegue ler com 

razoável correção; Identifica as diferentes 

unidades da língua; Geralmente reconhece e 

pronuncia os diferentes segmentos fónicos; 

Revela alguma dificuldade em 

conhecer/aplicar as regras ortográficas nas 

suas produções; Possui uma má gestão do 

espaço da página. 

No que respeita ao uso dos recursos 

tecnológicos em sala de aula, não foi 

possível fazer uma avaliação mais 

individualizada devido à quantidade 

reduzida de material disponível e ao 

número limitado de atividades 

realizadas tendo em conta a 

utilização dos mesmos. Em geral, a 

grande maioria dos alunos mostrou-

se muito entusiasmado sempre que 

eram usadas as ferramentas 

tecnológicas (que, neste caso, se 
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Aluno B - Em geral, compreende os 

enunciados orais/escritos; Consegue 

expressar razoavelmente as suas ideias na 

oralidade e por escrito; Consegue ler com 

razoável correção; Identifica com alguma 

dificuldade as diferentes unidades da língua; 

Reconhece e pronuncia os diferentes 

segmentos fónicos com uma certa 

dificuldade; Revela alguma dificuldade em 

conhecer/aplicar as regras ortográficas nas 

suas produções; Possui uma má gestão do 

espaço da página.  

 

Aluno C - Em geral, compreende os 

enunciados orais/escritos; Consegue 

expressar razoavelmente as suas ideias na 

oralidade e por escrito; Consegue ler com 

razoável correção; Identifica com alguma 

dificuldade as diferentes unidades da língua; 

Reconhece e pronuncia os diferentes 

segmentos fónicos com uma certa 

dificuldade; Revela alguma dificuldade em 

conhecer/aplicar as regras ortográficas nas 

suas produções; Possui uma má gestão do 

espaço da página. 

 

Aluno D - Compreende com facilidade os 

enunciados orais/ escritos; Consegue 

expressar razoavelmente as suas ideias na 

oralidade; Apresenta limitações ao expressar 

as suas ideias por escrito; Lê corretamente, 

com entoação ritmo e expressão; Reconhece e 

pronuncia os diferentes segmentos fónicos 

com uma certa dificuldade; Revela alguma 

refere apenas ao computador) para a 

concretização de determinadas 

atividade. Todavia, os alunos apenas 

se cingiam à visualização de vídeos 

educativos, acabando por não 

explorar outros programas/softwares 

educativos e mais interativos. 
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dificuldade em conhecer/aplicar as regras 

ortográficas nas suas produções; Possui uma 

gestão adequada do espaço da página. 

 

Aluno E - Compreende com facilidade os 

enunciados orais/ escritos; Expressa 

facilmente as suas ideias na oralidade; 
Consegue expressar razoavelmente as suas 

ideias por escrito; Lê corretamente, com 

entoação ritmo e expressão; Reconhece e 

pronuncia os diferentes segmentos fónicos; 

Revela alguma dificuldade em 

conhecer/aplicar as regras ortográficas nas 

suas produções; Possui uma boa gestão do 

espaço da página. 

 

Aluno F - Em geral, compreende os 

enunciados orais. Revela bastantes 

dificuldades na compreensão de enunciados 

escritos; Apresenta grandes dificuldades em 

expressar as suas ideias oralmente e 

especialmente por escrito; Possui dificuldades 

acrescidas ao nível da leitura e na pronúncia 

dos diferentes segmentos fónicos; Revela 

dificuldades em conhecer/aplicar as regras 

ortográficas nas suas produções; Possui uma 

má gestão do espaço da página. 

 

Aluno G - Compreende com facilidade os 

enunciados orais/ escritos; Expressa 

facilmente as suas ideias na oralidade e por 

escrito; Lê corretamente, com entoação ritmo 

e expressão; Reconhece e pronuncia os 

diferentes segmentos fónicos; Revela alguma 
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dificuldade em conhecer/aplicar as regras 

ortográficas nas suas produções; Possui uma 

boa gestão do espaço da página. 

 

Aluno H - Revela bastantes dificuldades na 

compreensão de enunciados orais/escritos; 

Apresenta grandes dificuldades em expressar 

as suas ideias oralmente e especialmente por 

escrito; Possui dificuldades acrescidas ao 

nível da leitura e na pronúncia dos diferentes 

segmentos fónicos; Revela dificuldades em 

conhecer/aplicar as regras ortográficas nas 

suas produções; Possui uma má gestão do 

espaço da página. 

 

Aluno I - Revela bastantes dificuldades na 

compreensão de enunciados orais/escritos; 

Apresenta grandes dificuldades em expressar 

as suas ideias oralmente e especialmente por 

escrito; Possui dificuldades acrescidas ao 

nível da leitura e na pronúncia dos diferentes 

segmentos fónicos; Revela dificuldades em 

conhecer/aplicar as regras ortográficas nas 

suas produções; Possui uma má gestão do 

espaço da página. 

 

Aluno J - Compreende com facilidade os 

enunciados orais/ escritos; Expressa 

facilmente as suas ideias na oralidade; 

Consegue expressar razoavelmente as suas 

ideias por escrito; Lê corretamente, com 

entoação ritmo e expressão; Reconhece e 

pronuncia os diferentes segmentos fónicos; 

Revela alguma dificuldade em 
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conhecer/aplicar as regras ortográficas nas 

suas produções; Possui uma boa gestão do 

espaço da página. 

 

Aluno K - Compreende com facilidade os 

enunciados orais/ escritos; Expressa 

facilmente as suas ideias na oralidade; 

Consegue expressar razoavelmente as suas 

ideias por escrito; Lê corretamente, com 

entoação ritmo e expressão; Reconhece e 

pronuncia os diferentes segmentos fónicos; 

Revela alguma dificuldade em 

conhecer/aplicar as regras ortográficas nas 

suas produções; Possui uma boa gestão do 

espaço da página. 

 

Aluno L - Compreende com facilidade os 

enunciados orais/ escritos; Expressa 

facilmente as suas ideias na oralidade e por 

escrito; Lê corretamente, com entoação ritmo 

e expressão; Reconhece e pronuncia os 

diferentes segmentos fónicos; Revela alguma 

dificuldade em conhecer/aplicar as regras 

ortográficas nas suas produções; Possui uma 

boa gestão do espaço da página. 

 

Aluno M - Em geral, compreende os 

enunciados orais. Revela bastantes 

dificuldades na compreensão de enunciados 

escritos; Apresenta grandes dificuldades em 

expressar as suas ideias oralmente e 

especialmente por escrito; Possui uma certa 

dificuldade ao nível da leitura e na pronúncia 

dos diferentes segmentos fónicos; Revela 
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dificuldades em conhecer/aplicar as regras 

ortográficas nas suas produções; Possui uma 

gestão adequada do espaço da página. 

 

Aluno N - Em geral, compreende os 

enunciados orais. Revela bastantes 

dificuldades na compreensão de enunciados 

escritos; Apresenta grandes dificuldades em 

expressar as suas ideias oralmente e 

especialmente por escrito; Possui dificuldades 

acrescidas ao nível da leitura e na pronúncia 

dos diferentes segmentos fónicos; Revela 

dificuldades em conhecer/aplicar as regras 

ortográficas nas suas produções; Possui uma 

má gestão do espaço da página. 

 

Aluno S - Em geral, compreende os 

enunciados orais. Revela bastantes 

dificuldades na compreensão de enunciados 

escritos; Apresenta grandes dificuldades em 

expressar as suas ideias oralmente e 

especialmente por escrito; Possui uma certa 

dificuldade ao nível da leitura e na pronúncia 

dos diferentes segmentos fónicos; Revela 

dificuldades em conhecer/aplicar as regras 

ortográficas nas suas produções; Possui uma 

gestão adequada do espaço da página. 

 

Aluno T - Em geral, compreende os 

enunciados orais. Revela uma certa 

dificuldade na compreensão de enunciados 

escritos; Apresenta grandes dificuldades em 

expressar as suas ideias oralmente e 

especialmente por escrito; Possui algumas 



 

129 
 

GRELHA DE REGISTO – 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
dificuldades ao nível da leitura e na pronúncia 

dos diferentes segmentos fónicos; Revela 

dificuldades em conhecer/aplicar as regras 

ortográficas nas suas produções; Possui uma 

má gestão do espaço da página. 

 

Alunos U - Em geral, compreende os 

enunciados orais. Revela uma certa 

dificuldade na compreensão de enunciados 

escritos; Apresenta grandes dificuldades em 

expressar as suas ideias oralmente e 

especialmente por escrito; Possui algumas 

dificuldades ao nível da leitura e na pronúncia 

dos diferentes segmentos fónicos; Revela 

dificuldades em conhecer/aplicar as regras 

ortográficas nas suas produções; Possui uma 

gestão adequada do espaço da página. 

 

Aluno V - Compreende com facilidade os 

enunciados orais/ escritos; Expressa 

facilmente as suas ideias na oralidade e por 

escrito; Lê corretamente, com entoação ritmo 

e expressão; Reconhece e pronuncia os 

diferentes segmentos fónicos; Revela alguma 

dificuldade em conhecer/aplicar as regras 

ortográficas nas suas produções; Possui uma 

boa gestão do espaço da página. 

 

Aluno X – Em geral, compreende os 

enunciados orais. Revela uma certa 

dificuldade na compreensão de enunciados 

escritos; Apresenta dificuldades em expressar 

as suas ideias oralmente e especialmente por 

escrito; Possui algumas dificuldades ao nível 
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GRELHA DE REGISTO – 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
da leitura e na pronúncia dos diferentes 

segmentos fónicos; Revela dificuldades em 

conhecer/aplicar as regras ortográficas nas 

suas produções; Possui uma gestão adequada 

do espaço da página. 

 

Aluno Y – Compreende com facilidade os 

enunciados orais/ escritos; Expressa 

facilmente as suas ideias na oralidade e por 

escrito; Lê corretamente, com entoação ritmo 

e expressão; Reconhece e pronuncia os 

diferentes segmentos fónicos; Revela alguma 

dificuldade em conhecer/aplicar as regras 

ortográficas nas suas produções; Possui uma 

boa gestão do espaço da página. 

Fonte: Registo produzido pela investigadora de acordo com a observação naturalista. 
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Apêndice nº 9: Análise categorial – 1º Ciclo 

ANÁLISE DE CONTEÚDO POR CATEGORIAS 

CATEGORIA CONSEGUE 

CONSEGUE 

COM ALGUMA 

DIFICULDADE 

NÃO 

CONSEGUE 

Pronunciar segmentos fónicos.  14 Alunos 5 Alunos 1 Aluno 

Identificar as letras do alfabeto, nas formas 

minúscula e maiúscula. 
14 Alunos 5 Alunos 1 Aluno 

Ler palavras isoladas e pequenos textos. 14 Alunos 5 Alunos 1 Aluno 

Inferir o tema e resume as ideias centrais de 

textos. 
16 Alunos 4 Alunos 0 Alunos 

Escrever palavras de diferentes níveis de 

dificuldade. 
9 Alunos 6 Alunos 5 Alunos 

 Escreve frases simples e textos curtos. 13 Alunos 6 Alunos 1 Aluno 

 Identificar unidades da língua: palavras, 

sílabas, fonemas. 
14 Alunos 5 Alunos 1 Aluno 

 Conhecer as regras de utilização dos sinais de 

pontuação. 
13 Alunos 6 Alunos 1 Aluno 

 Reconhecer repetições de sons. 16 Alunos 4 Alunos 0 Alunos 

Escrever legivelmente com correção 

ortográfica e com uma gestão correta do espaço 

da página. 

1 Aluno 14 Alunos 5 Alunos 

Compreende a necessidade de práticas seguras 

na utilização de dispositivos digitais.  
19 Alunos 1 Alunos 0 Alunos 

Utilizar o computador e outros dispositivos 

digitais como ferramentas de apoio ao processo 

de investigação e pesquisa. 

9 Alunos 10 Alunos 1 Aluno 

Identificar as potencialidades e principais 

funcionalidades de ferramentas tecnológicas. 
4 Alunos 15 Alunos 1 Aluno 

Colaborar com os colegas, utilizando 

ferramentas digitais, para criar de forma conjunta 

um produto digital. 

- - - 

Identificar e utiliza diferentes meios e 

aplicações que permitam a colaboração em 

suporte digital com públicos conhecidos. 

- - - 

Fonte: Registo produzido pela investigadora de acordo com a análise efetuada da observação naturalista. 
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Apêndice nº 10: Registo fotográfico: Sala de aula 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: fotos tiradas pela investigadora. 

Apêndice nº 11: Grelha #1 de verificação de aprendizagens – Pré-escolar 

GRELHA DE VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGENS – TAREFA 1) 

APRENDIZAGENS CONSEGUE 

CONSEGUE 

COM ALGUMA 

DIFICULDADE 

NÃO 

CONSEGUE 

Usar a linguagem oral.  13 Crianças 8 Crianças 1 Criança 

Compreender mensagens orais. 19 Crianças 3 Crianças 0 Crianças 

Inventar personagens e situações. 19 Crianças 2 Crianças 1 Criança 

Estabelecer relações entre diferentes ideias. 19 Crianças 0 Crianças 3 Crianças 

Ter em conta as ideias das outras crianças. 8 Crianças 9 Crianças 5 Crianças 

Demonstrar interesse na tarefa. 17 Crianças 4 Crianças 1 Criança 

Participar na construção da história. 17 Crianças 4 Crianças 1 Criança 

Participar de forma ordeira, bem comportada e 

interessada. 
8 Crianças 11 Crianças 3 Crianças 

Fonte: Registo produzido pela investigadora tendo em conta as aprendizagens verificadas. 
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Apêndice nº 12: Grelha #2 de verificação de aprendizagens – Pré-escolar 

GRELHA DE VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGENS – TAREFA 2) 

APRENDIZAGENS CONSEGUE 

CONSEGUE 

COM ALGUMA 

DIFICULDADE 

NÃO 

CONSEGUE 

Usar a linguagem oral.  13 Crianças 8 Crianças 1 Criança 

Compreender mensagens orais. 19 Crianças 3 Crianças 0 Crianças 

Inventar personagens e situações. 19 Crianças 2 Crianças 1 Criança 

Estabelecer relações entre diferentes ideias. 19 Crianças 0 Crianças 3 Crianças 

Ter em conta as ideias das outras crianças. 5 Crianças 12 Crianças 5 Crianças 

Demonstrar interesse na tarefa. 17 Crianças 4 Crianças 1 Criança 

Participar na construção da história. 17 Crianças 4 Crianças 1 Criança 

Participar de forma ordeira e bem comportada. 8 Crianças 11 Crianças 3 Crianças 

Fonte: Registo produzido pela investigadora tendo em conta as aprendizagens verificadas. 

Apêndice nº 13: Grelha #3 de verificação de aprendizagens – Pré-escolar 

GRELHA DE VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGENS – TAREFA 3) 

APRENDIZAGENS CONSEGUE 

CONSEGUE 

COM ALGUMA 

DIFICULDADE 

NÃO 

CONSEGUE 

Usar a linguagem oral.  13 Crianças 8 Crianças 1 Criança 

Compreender mensagens orais. 19 Crianças 3 Crianças 0 Crianças 

Inventar personagens e situações. 19 Crianças 2 Crianças 1 Criança 

Estabelecer relações entre diferentes ideias. 19 Crianças 0 Crianças 3 Crianças 

Ter em conta as ideias das outras crianças. 5 Crianças 12 Crianças 5 Crianças 

Demonstrar interesse na tarefa. 17 Crianças 4 Crianças 1 Criança 

Participar na construção da história. 17 Crianças 4 Crianças 1 Criança 

Participar de forma ordeira e bem comportada. 5 Crianças 12 Crianças 3 Crianças 

Fonte: Registo produzido pela investigadora tendo em conta as aprendizagens verificadas. 
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Apêndice nº 14: Grelha #4 de verificação de aprendizagens – Pré-escolar 

GRELHA DE VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGENS – TAREFA 4) 

APRENDIZAGENS CONSEGUE 

CONSEGUE 

COM ALGUMA 

DIFICULDADE 

NÃO 

CONSEGUE 

Usar a linguagem oral.  13 Crianças 8 Crianças 1 Criança 

Compreender mensagens orais. 19 Crianças 3 Crianças 0 Crianças 

Identificar os diferentes segmentos orais que 

constituem as palavras.  
19 Crianças 2 Crianças 1 Criança 

Ser expressivo e criativo através da realização 

de desenhos no computador. 
17 Crianças 5 Crianças 0 Crianças 

Utilizar diferentes tipos de canetas virtuais (ex: 

que repliquem o desenho a lápis, caneta, marcador 

e a pintura com tinta e pinceis) e compreende as 

suas funções. 

17 Crianças 5 Crianças 0 Crianças 

Reconhecer e utiliza os recursos tecnológicos do 

seu ambiente e explica as suas funções e 

vantagens. 

13 Crianças 4 Crianças 5 Crianças 

Ter uma atitude crítica perante as tecnologias 

que conhece e utiliza. 
5 Crianças 12 Crianças 5 Crianças 

Participar de forma ordeira, bem comportada e 

interessada. 
17 Crianças 4 Crianças 1 Criança 

Fonte: Registo produzido pela investigadora tendo em conta as aprendizagens verificadas. 

Apêndice nº 15: Grelha #5 de verificação de aprendizagens – Pré-escolar 

GRELHA DE VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGENS – TAREFA 5) 

APRENDIZAGENS CONSEGUE 

CONSEGUE 

COM ALGUMA 

DIFICULDADE 

NÃO 

CONSEGUE 

Usar a linguagem oral.  13 Crianças 8 Crianças 1 Criança 

Compreender mensagens orais. 19 Crianças 3 Crianças 0 Crianças 

Inventar personagens e situações. 19 Crianças 2 Crianças 1 Criança 

Estabelecer relações entre diferentes ideias. 19 Crianças 0 Crianças 3 Crianças 

Ter em conta as ideias das outras crianças. 8 Crianças 9 Crianças 5 Crianças 

Demonstrar interesse na tarefa. 17 Crianças 4 Crianças 1 Criança 

Participar na construção da história. 17 Crianças 4 Crianças 1 Criança 
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Participar de forma ordeira, bem comportada e 

interessada. 
8 Crianças 11 Crianças 3 Crianças 

Fonte: Registo produzido pela investigadora tendo em conta as aprendizagens verificadas. 

Apêndice nº 16: Grelha #6 de verificação de aprendizagens – Pré-escolar 

GRELHA DE VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGENS – TAREFA 6)* 

APRENDIZAGENS CONSEGUE 

CONSEGUE 

COM ALGUMA 

DIFICULDADE 

NÃO 

CONSEGUE 

Compreender as mensagens orais e usa a 

linguagem oral para reproduzir corretamente as 

mesmas. 

8 Crianças 0 Crianças 0 Crianças 

Identificar as palavras presentes nas frases. 4 Crianças 4 Crianças 0 Crianças 

Sentir-se competente e capaz de usar a leitura 

mesmo que em formas muito iniciais e não 

convencionais. 

6 Crianças 2 Crianças 0 Crianças 

Identificar os diferentes segmentos orais que 

constituem as palavras. 
7 Crianças 1 Crianças 0 Crianças 

Participar de forma ordeira e bem comportada. 8 Crianças 0 Crianças 0 Crianças 

* Não foi possível realizar a tarefa com a participação de todas de crianças. Contou-se apenas com 8 elementos. 

Fonte: Registo produzido pela investigadora tendo em conta as aprendizagens verificadas. 

Apêndice nº 17: Grelha #7 de verificação de aprendizagens – Pré-escolar 

GRELHA DE VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGENS – TAREFA 7) 

APRENDIZAGENS CONSEGUE 

CONSEGUE 

COM ALGUMA 

DIFICULDADE 

NÃO 

CONSEGUE 

Usar a linguagem oral.  13 Crianças 8 Crianças 1 Criança 

Compreender mensagens orais. 19 Crianças 3 Crianças 0 Crianças 

Compreender que aquilo que observa no vídeo 

como as personagens, os elementos de cenário e as 

palavras foi criado no computador e no tablet pelas 

próprias crianças. 

17 Crianças 4 Crianças 1 Criança 

Indicar e relacionar todos os elementos da 

animação (criados ou não por eles) com a história 

que está a ser contada no vídeo. 

13 Crianças 8 Crianças 1 Criança 
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Recontar a história a partir da visualização das 

imagens e das ideias trocadas entre os colegas nos 

momentos de diálogo. 

13 Crianças 4 Crianças 5 Crianças 

Fonte: Registo produzido pela investigadora tendo em conta as aprendizagens verificadas. 

Apêndice nº 18: Grelha #1 de verificação de aprendizagens – 1º Ciclo 

GRELHA DE VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGENS – TAREFA 1) 

APRENDIZAGENS CONSEGUE 

CONSEGUE 

COM ALGUMA 

DIFICULDADE 

NÃO 

CONSEGUE 

Saber escuta para interagir com adequação ao 

contexto.  
14 Alunos 6 Alunos 0 Alunos 

Exprimir a sua opinião. 16 Alunos 4 Alunos 0 Alunos 

Ler palavras isoladas e pequenos textos. 14 Alunos 5 Alunos 1 Aluno 

Inferir o tema e resume as ideias centrais do 

texto. 
16 Alunos 4 Alunos 0 Alunos 

Escrever palavras aplicando as regras de 

correspondência fonema – grafema. 
9 Alunos 6 Alunos 5 Alunos 

Escrever frases simples e textos curtos. 13 Alunos 6 Alunos 1 Aluno 

Fonte: Registo produzido pela investigadora tendo em conta as aprendizagens verificadas. 

Apêndice nº 19: Grelha #2 de verificação de aprendizagens – 1º Ciclo 

GRELHA DE VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGENS – TAREFA 2) 

APRENDIZAGENS CONSEGUE 

CONSEGUE COM 

ALGUMA 

DIFICULDADE 

NÃO 

CONSEGUE 

Saber escuta para interagir com adequação ao 

contexto. 
14 Alunos 6 Alunos 0 Alunos 

Exprimir a sua opinião; 16 Alunos 4 Alunos 0 Alunos 

Pronunciar segmentos fónicos a partir dos 

respetivos grafemas e dígrafos; 
14 Alunos 5 Alunos 1 Aluno 

Identificar as letras do alfabeto; 14 Alunos 5 Alunos 1 Aluno 

Ler palavras isoladas e pequenos textos; 14 Alunos 5 Alunos 1 Aluno 

Representar por escrito os fonemas; 9 Alunos 6 Alunos 5 Alunos 

Escrever frases simples e textos curtos; 13 Alunos 6 Alunos 1 Aluno 

Reconhecer repetições de sons; 16 Alunos 4 Alunos 0 Alunos 
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Identificar unidades da língua: palavras, 

sílabas, fonemas; 
14 Alunos 5 Alunos 1 Aluno 

Conhecer as regras de utilização dos sinais de 

pontuação. 
13 Alunos 6 Alunos 1 Aluno 

Fonte: Registo produzido pela investigadora tendo em conta as aprendizagens verificadas. 

Apêndice nº 20: Grelha #3 de verificação de aprendizagens – 1º Ciclo 

GRELHA DE VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGENS – TAREFA 3) 

APRENDIZAGENS CONSEGUE 

CONSEGUE 

COM ALGUMA 

DIFICULDADE 

NÃO 

CONSEGUE 

Saber escuta para interagir com adequação ao 

contexto. 
14 Alunos 6 Alunos 0 Alunos 

Exprimir a sua opinião; 16 Alunos 4 Alunos 0 Alunos 

Pronunciar segmentos fónicos a partir dos 

respetivos grafemas e dígrafos; 
14 Alunos 5 Alunos 1 Aluno 

Identificar as letras do alfabeto; 14 Alunos 5 Alunos 1 Aluno 

Ler palavras isoladas e pequenos textos; 14 Alunos 5 Alunos 1 Aluno 

Representar por escrito os fonemas através dos 

respetivos grafemas e dígrafos; 
16 Alunos 4 Alunos 0 Alunos 

Escrever frases simples e textos curtos; 13 Alunos 6 Alunos 1 Aluno 

Reconhecer repetições de sons; 16 Alunos 4 Alunos 0 Alunos 

Identificar unidades da língua: palavras, sílabas, 

fonemas; 
14 Alunos 5 Alunos 1 Aluno 

Conhecer as regras de utilização dos sinais de 

pontuação. 
13 Alunos 6 Alunos 1 Aluno 

Participar em atividades/tarefas recorrendo a 

práticas e recursos digitais.  
20 Alunos 0 Alunos 0 Alunos 

Apresentar e partilha as suas ideias e opiniões 

recorrendo à utilização do computador e de outros 

dispositivos eletrónicos. 

14 Alunos 4 Alunos 2 Alunos 

Formular questões e planeia os seus trabalhos 

recorrendo a aplicações digitais. 
14 Alunos 4 Alunos 2 Alunos 

Fonte: Registo produzido pela investigadora tendo em conta as aprendizagens verificadas. 
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Apêndice nº 21: Grelha #4 de verificação de aprendizagens – 1º Ciclo 

GRELHA DE VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGENS – TAREFA 4) 

APRENDIZAGENS CONSEGUE 

CONSEGUE 

COM ALGUMA 

DIFICULDADE 

NÃO 

CONSEGUE 

Saber escuta para interagir com adequação ao 

contexto. 
14 Alunos 6 Alunos 0 Alunos 

Exprimir a sua opinião; 16 Alunos 4 Alunos 0 Alunos 

Pronunciar segmentos fónicos a partir dos 

respetivos grafemas e dígrafos; 
14 Alunos 5 Alunos 1 Aluno 

Ler palavras isoladas e pequenos textos; 14 Alunos 5 Alunos 1 Aluno 

Reconhece repetições de sons; 16 Alunos 4 Alunos 0 Alunos 

Identificar unidades da língua: palavras, sílabas, 

fonemas; 
14 Alunos 5 Alunos 1 Aluno 

Tomar consciência das incorreções ortográficas 

apresentadas nos jogos. 
14 Alunos 4 Alunos 2 Alunos 

Apresentar e partilha as suas ideias e opiniões 

recorrendo à utilização de dispositivos eletrónicos; 
14 Alunos 4 Alunos 2 Alunos 

Formular questões recorrendo a aplicações 

digitais; 
14 Alunos 4 Alunos 2 Alunos 

Participar ativamente na concretização de jogos 

digitais. 
20 Alunos 0 Alunos 0 Alunos 

Fonte: Registo produzido pela investigadora tendo em conta as aprendizagens verificadas. 

Apêndice nº 22: Grelha #5 de verificação de aprendizagens – 1º Ciclo 

GRELHA DE VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGENS – TAREFA 5) 

APRENDIZAGENS CONSEGUE 

CONSEGUE 

COM ALGUMA 

DIFICULDADE 

NÃO 

CONSEGUE 

Saber escuta para interagir com adequação ao 

contexto. 
14 Alunos 6 Alunos 0 Alunos 

Exprimir a sua opinião; 16 Alunos 4 Alunos 0 Alunos 

Pronuncias segmentos fónicos a partir dos 

respetivos grafemas e dígrafos; 
14 Alunos 5 Alunos 1 Aluno 

Identificas as letras do alfabeto; 14 Alunos 5 Alunos 1 Aluno 

Ler palavras isoladas e pequenos textos; 14 Alunos 5 Alunos 1 Aluno 

Representar por escrito os fonemas; 11 Alunos 6 Alunos 3 Alunos 
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Escrever frases simples e textos curtos; 13 Alunos 6 Alunos 1 Aluno 

Reconhecer repetições de sons; 16 Alunos 4 Alunos 0 Alunos 

Identificar unidades da língua: palavras, sílabas, 

fonemas; 
14 Alunos 5 Alunos 1 Aluno 

Conhecer as regras de utilização dos sinais de 

pontuação. 
14 Alunos 5 Alunos 1 Aluno 

Fonte: Registo produzido pela investigadora tendo em conta as aprendizagens verificadas. 

Apêndice nº 23: Registo fotográfico: Observação de imagens e 

levantamento de ideias 

 

Fonte: fotos tiradas pela investigadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

140 
 

Apêndice nº 24: Registo fotográfico: Produção oral da história e o seu 

registo escrito 

 

 

Fonte: fotos tiradas pela investigadora. 

 

Apêndice nº 25: Registo fotográfico: Leitura da história e construção do 

livro 
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Fonte: fotos tiradas pela investigadora. 

Apêndice nº 26: Registo fotográfico: Registo da história em suporte 

digital 
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Fonte: fotos tiradas pela investigadora. 

Apêndice nº 27: Registo fotográfico: Projeção das produções e discussão 

sobre para a sequenciação da história 

 

 

 

 

 

 

Fonte: foto tirada pela investigadora. 
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Apêndice nº 28: Resultados da escrita de textos #1 

PRINCIPAIS INCORREÇÕES DETETADAS 

Dificuldades na correspondência entre 

produção oral e produção escrita 

“sequelo”, “note”, “cibo”, “montamha”, 

“montalha”, “teda”, “sicu”; “corer”. 

Incorreções por transcrição da oralidade “ista”, cireco”, “correre”  

Incorreções por inobservância de regras 

ortográficas de base fonológica 
“simo”, “extá”, “logu”, “oje”. 

Incorreções por inobservância de regras 

ortográficas de base morfológica 
 “cimu”, “au”. 

Incorreções quanto à forma ortográfica 

específica das palavras 
- 

Incorreções de acentuação gráfica “á”, “esta”, “logo”. 

Dificuldades na utilização de minúsculas e 

maiúsculas 
“maria”, “a”. 

Incorreções por inobservância da unidade 

gráfica da palavra 
- 

Incorreções ao nível da translineação - 

Fonte: Registo produzido pela investigadora recorrendo às produções textuais dos alunos. 
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Apêndice nº 29: Resultados da escrita de textos #2 

PRINCIPAIS INCORREÇÕES DETETADAS 

Dificuldades na correspondência entre 

produção oral e produção escrita 

“nora”; “escervo”; “bonit”; “espilo”, “coperare”; 

“xequereve”; “nosa”; “escleve”; “linita”; “deder”; 

“jamase”; “quosta”; “mutu”; “tam”. 

Incorreções por transcrição da oralidade 

“esquerver”; “core”; “voua”; “ouliveira”; 

“pelanta”; “coumeia”; “averá” “coperare”; 

“xequereve”; “çumo”; “mele”. 

Incorreções por inobservância de regras 

ortográficas de base fonológica 

 “xamado”; “luses”; “dosse”; “palhassadas”; “fas” 

“cenhor”; “bunita”; “bunitu”; “bulota; “ursu” 

“orta”. 

Incorreções por inobservância de regras 

ortográficas de base morfológica 
“bulota”; “osar”; “alono”; “frota”; “agoa”. 

Incorreções quanto à forma ortográfica 

específica das palavras 
“reinha”; “tãe”. 

Incorreções de acentuação gráfica 
“arvore”; “oculos”; “lapis”; “o rei têm (…)”; “e”; 

“Zê”; “rapido”; “érvas”; “vêr”. 

Dificuldades na utilização de minúsculas e 

maiúsculas 
“manuela”. 

Incorreções por inobservância da unidade 

gráfica da palavra 
“jamase”. 

Incorreções ao nível da translineação - 

Fonte: Registo produzido pela investigadora recorrendo às produções textuais dos alunos. 
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Apêndice nº 30: Resultados da escrita de textos #3 

PRINCIPAIS INCORREÇÕES DETETADAS 

Dificuldades na correspondência entre 

produção oral e produção escrita 

“trabaho”; “conroi”; “liveros”; “aprendeãe”; 

“aprendeão”; “trimavera”; “costar”; “comra”;; 

“dormasarão”; “deabo”; “faxi”; “coza”;  

Incorreções por transcrição da oralidade “lere”; “brincare”; “iscola 

Incorreções por inobservância de regras 

ortográficas de base fonológica 
“pençou”; “dice”; “ves”; “forão” ”;“rais”; faxer. 

Incorreções por inobservância de regras 

ortográficas de base morfológica 
“vio”; “maloca”. 

Incorreções quanto à forma ortográfica 

específica das palavras 
 

Incorreções de acentuação gráfica “fabrica”; “rapido”. 

Dificuldades na utilização de minúsculas e 

maiúsculas 
“Mano”. 

Incorreções por inobservância da unidade 

gráfica da palavra 
 

Incorreções ao nível da translineação - 

Fonte: Registo produzido pela investigadora recorrendo às produções textuais dos alunos. 
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Apêndice nº 31: Resultados da escrita de textos #4 

PRINCIPAIS INCORREÇÕES DETETADAS 

Dificuldades na correspondência entre 

produção oral e produção escrita 

“foe”, “coalo”, “catola”; “pincesa”; “casarão”; “viverão”; 

“brujo”; “caro”; “gota”; “coando”; “sera da ichtrla”; 

“cuando”; “masis”; “min”; “ficei”; “costou”; “om”; “ves”; 

“axava”; “ficarao”; “sempere”. 

Incorreções por transcrição da 

oralidade 
“aparcia”; “ficarao”; “sempere”. 

Incorreções por inobservância de 

regras ortográficas de base fonológica 
“sãe”; “xamava”; “felises”; “faser”; “majia”; “axava”. 

Incorreções por inobservância de 

regras ortográficas de base 

morfológica 

“qoando”; “moito”; “au”; “estasão”. 

Incorreções quanto à forma 

ortográfica específica das palavras 
- 

Incorreções de acentuação gráfica “liquido”; “frângo”; “éra”. 

Dificuldades na utilização de 

minúsculas e maiúsculas 
“a florzinha”. 

Incorreções por inobservância da 

unidade gráfica da palavra 
“de pois”; “a doram”; “er a”. 

Incorreções ao nível da translineação - 

*Estas palavras estão escritas corretamente (a forma ortográfica). Contudo, foram utilizadas incorretamente 

no texto, alterando o seu sentido. 

Fonte: Registo produzido pela investigadora recorrendo às produções textuais dos alunos. 
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Apêndice nº 32: Registo fotográfico: Escrita de textos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: fotos tiradas pela investigadora. 
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Apêndice nº 33: Registo fotográfico: Projeção, leitura e análise dos 

textos 

 

Fonte: fotos tiradas pela investigadora. 

Apêndice nº 34: Registo fotográfico: Registo dos textos em suporte 

digital 
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Fonte: fotos tiradas pela investigadora. 

Apêndice nº 35: Registo fotográfico: Prática de exercícios ortográficos 

através do Kahoot! 
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Fonte: fotos tiradas pela investigadora. 

Apêndice nº 36: Registo fotográfico: Prática de exercícios ortográficos 

através do Wordwall #1  
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Fonte: fotos tiradas pela investigadora. 

Apêndice nº 37: Registo fotográfico: Prática de exercícios ortográficos 

através do Wordwall #2  
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Fonte: fotos tiradas pela investigadora. 

Apêndice nº 38: Registo fotográfico: Avaliação dos conhecimentos 

adquiridos 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: fotos tiradas pela investigadora. 
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Apêndice nº 39: História “O fantasma que fez as pazes com a fada” 

 

O fantasma que fez as pazes com a fada 

Era uma vez, no tempo em que os caracóis não andavam com a casa às 

costas, um fantasma confiante, corajoso e espertalhão. Ele vivia num país 

muito distante que se encontrava para além das nuvens.  

Certo dia, apareceu em sua casa uma fada que era conhecida por ser 

muito faladora e por não ter paciência nenhuma para ouvir os outros. Ao 

ver a cara de desagrado do fantasma, decidiu lançar-lhe um feitiço e, de 

repente, cresceram-lhe umas asas de morcego!  

O fantasma ficou tão furioso com a fada que lhe pediu que saísse da sua 

casa, imediatamente! Indignada, a fada foi chamar as suas amigas 

fadinhas para invadirem o país para além das nuvens. Foi então que o 

fantasma se lembrou que o Natal estava quase a chegar. “No Natal, todos 

somos amigos” pensou ele “e é importante celebrar o nascimento de 

Jesus junto da família e dos amigos”.  

Com isto, foi encontrar-se com a fada mais uma vez. Depois de falarem um 

com o outro e de resolverem as suas diferenças, deram um grande 

abraço. Para celebrar a sua conciliação, decidiram plantar cinco flores 

da amizade, que passaram a cuidar com muito carinho. Mais tarde, 

fizeram uma festa de Natal e a fada, com o seu poder mágico, construiu 

uma fortaleza de cristal onde ambos os amigos acabaram por viver felizes 

para sempre. 

Pozinhos de perlim pim pim, a história chegou ao fim! 

 

Fonte: História criada pelas crianças com o auxílio da investigadora. 
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Apêndice nº 40: Animação “O fantasma que fez as pazes com a fada” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Printscreen da animação produzida pelas crianças com o auxílio da investigadora. 
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Apêndice nº 41: Jogo Kahoot! “Completa as frases com a palavra 

correta”4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Printscreen do jogo produzido pela investigadora e realizado pelos alunos. 

                                                           
4 Link para o jogo  https://create.kahoot.it/share/completa-as-frases-com-a-palavra-correta/bd9778a4-
b072-42af-8d6c-21101bab4bcd 
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Apêndice nº 42: Jogo Wordwall “Clica nas caixas e completa as frases 

com a palavra correta”5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Printscreen do jogo produzido pela investigadora e realizado pelos alunos. 

                                                           
5 Link para o jogo  https://wordwall.net/pt/resource/33306896 
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Apêndice nº 43: Jogo Wordwall “Faz girar a roda e responde 

corretamente à pergunta”6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Printscreen do jogo produzido pela investigadora e realizado pelos alunos. 

                                                           
6 Link para o jogo  https://wordwall.net/pt/resource/33495999 
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Apêndice nº 44: Análise das incorreções por transcrição da oralidade e 

inobservância de regras ortográficas de base fonológica 

Forma 
Incorreta 

Forma 
correta Tipologia Categorização 

ista está Substituição de grafemas (de <e> por <i>) 

Incorreções por 
transcrição da 

oralidade 

cireco circo Adição de grafema (<e>) 
correre correr  Adição de grafema (<e>); 

coumeia colmeia Adição de grafema (<u>); 
pelanta planta Adição de grafema (<e>); 
iscola escola Substituição de grafemas (de <e> por <i>) 

comperare comprar Adição de grafemas (<e>); 
mele mel Adição de grafemas (<e>); 

exquereve escreve 
Substituição de grafemas/dígrafos/trígrafos (de <s> 
por <x>, de <cr> por <quer>) e adição de grafema 

(<e>); 
lere ler Adição de grafema (<e>); 

aparcia aparecia Omissão de grafema (<e>) 
brincare brincar Adição de grafema (<e>); 
ouliveira oliveira Adição de grafema (<u>); 

sãe sem Substituição de dígrafos (de <em> por <ãe>) 
sempere sempre Adição de grafema (<e>); 

core cor Adição de grafema (<e>); 
voua voa Adição de grafema (<u>); 

xamado chamado Substituição de grafema (<ch> por <x>) 

Incorreções por 
inobservância de 

regras 
ortográficas de 
base fonológica 

luses luzes Substituição de grafema (<z> por <s>) 
fas faz Substituição de grafema (<z> por <s>) 

dosse doce Substituição de grafemas (<c> por <ss>) 
simo cimo Substituição de grafema (<c> por <s>) 
extá está Substituição de grafema (<s> por <x>) 
logu logo Substituição de grafema (<o> por <u>) 
cimu cimo Substituição de grafema (<o> por <u>) 
ursu  urso Substituição de grafema (<o> por <u>) 

pençou pensou Substituição de grafema (<s> por <ç>) 
faxer fazer Substituição de grafema (<z> por <x>) 
dice disse Substituição de grafema (<ss> por <c>) 
forão foram Substituição de dígrafos (<am> por <ão>) 
majia magia Substituição de grafema (<g> por <j>) 
axava achava Substituição de grafema (<s> por <ç>) 
orta horta Omissão de grafema (<h>) 

felises felizes Substituição de grafema (<z> por <s>) 
xamava chamava Substituição de grafema (<ch> por <x>) 

faser fazer Substituição de grafema (<z> por <s>) 
averá haverá Omissão de grafema (<h>) 
oje hoje Omissão de grafema (<h>) 

bunitu bonito Substituição de grafemas (de <o> por <u>) 
bulota bolota Substituição de grafemas (de <o> por <u>) 
çumo sumo Substituição de grafemas (de <s> por <ç>) 
bunita bonita Substituição de grafemas (de <o> por <u>) 

ves vez Substituição de grafemas (de <z> por <s>) 
rais raiz Substituição de grafemas (de <z> por <s>) 

Fonte: Registo produzido pela investigadora com base nas incorreções ortográficas dos alunos. 

 


