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Introdução
Fundamentação
O Projeto MELODY tem como objetivo encontrar, partilhar e promover os métodos mais
inovadores da Europa para ajudar os professores a aumentar o seu sucesso no ensino dos jovens
em idade escolar com Dificuldades de Aprendizagem e mantê-los no sistema escolar até obterem
uma qualificação, pois enfrentam um risco real de AEP (abandono escolar precoce). Todos os
parceiros deste projeto apresentaram exemplos de boas práticas no campo da educação para
alunos com dificuldades de aprendizagem. Essas práticas são a base para os métodos
apresentados neste conjunto de ferramentas pedagógicas.

Este conjunto de ferramentas pedagógicas possui diferentes métodos de abordagem para alunos
com dificuldades de aprendizagem. Cada método baseia-se na pesquisa e é possível adaptá-lo a
diferentes alunos e idiomas. Como as dificuldades de aprendizagem geralmente são muito
diferentes e com causas variáveis, este projeto optou por se concentrar nas dificuldades de
aprendizagem em geral, em vez de escolher apenas uma dificuldade de aprendizagem específica.
A maioria dos métodos aqui escolhidos concentra-se na leitura, já que esta é considerada uma
competência crucial na escola. Desta forma, os vários métodos concentram-se no modo de ajudar
no aperfeiçoamento das competências de leitura.

Como utilizar
Para aplicar os diferentes métodos, basta escolher o método que pretende utilizar e seguir as
instruções das ferramentas propostas para o método selecionado. Existem 5 métodos diferentes,
todos descritos com fundamentação teórica, grupo-alvo, organização, material necessário e tudo
o que precisa para o utilizar. A descrição de cada um deles fornecerá todas as informações
necessárias para que possa experimentar os métodos com os seus alunos. Alguns possuem
tabelas que podem ser usadas ou copiadas para utilizar no seu próprio idioma. As imagens
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Atividades de leitura
DESENVOLVIMENTO DA CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA E SEMÂNTICA
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM:
O principal objetivo destas atividades é ajudar os alunos - com dificuldades de linguagem ou possível
diagnóstico compatível com dislexia - a desenvolver a sua consciência fonológica e semântica para
melhorar a sua competência linguística.
Conceitos-chave: Dificuldades de linguagem, consciência fonológica, consciência semântica.

Enquadramento teórico
A dislexia é uma dificuldade de aprendizagem que afeta a compreensão e fluência da leitura, ortografia,
escrita e que pode afetar também a área da Matemática. É a dificuldade de aprendizagem mais
frequente entre os alunos. Estima-se que entre 5 e 17% dos estudantes possam ter dislexia. Os
problemas associados a esta perturbação podem dificultar muito a aprendizagem, pois no nosso
sistema educativo a maior parte da aprendizagem é feita através do código escrito, embora tenhamos
que reconhecer que cada vez mais professores estão cientes da necessidade de possibilitar o acesso às
informações em diferentes suportes (visual, auditiva, manipulativa, literatura ...). É frequente que os
alunos com boa capacidade cognitiva com este diagnóstico possam também ter dificuldades noutras
áreas.
Um aluno com dislexia precisa de se esforçar tanto na tarefa de ler e escrever que tende a cansar-se
facilmente, o que o distrai e o leva a rejeitar essas tarefas. As dificuldades desses alunos tendem a ir
além das dificuldades de leitura e escrita e, em alguns casos, apresentam dificuldades de lateralidade,
memória de curto prazo, problemas de compreensão, dificuldades nas noções espácio-temporais … ou
seja, pode significar que eles acabem por ter também baixa autoestima e problemas emocionais
associados.
Nas sessões, explicaremos que nos vamos concentrar principalmente no aspeto escrito da linguagem.
Os grupos reduzidos nas salas de aula de educação especial permitem trabalhar, através de diferentes
atividades participativas, manipulativas e lúdicas, a consciência fonológica e semântica, a fim de corrigir
as omissões, inversões e substituições de palavras na escrita e alcançar o conceito de separar palavras
na frase e dotar a redação de coerência e estrutura.
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Organização (para todas as tarefas) *
•
•
•

Grupo de 4 alunos com diagnóstico de dislexia ou dificuldades compatíveis com esse
diagnóstico;
Um professor de Educação Especial;
Atividades para trabalhar em sessões de 60 minutos, duas vezes por semana (atividades
variadas para trabalhar a consciência fonológica e semântica)

* A organização das tarefas foi a utilizada pela escola que desenvolveu estes métodos. Cada professor
pode adaptar a organização ao seu próprio contexto e recursos, e as atividades podem adaptar-se
perfeitamente a uma turma maior, organizada em grupos menores, para que todos possam trabalhar
a sua consciência fonológica e semântica, num contexto escolar inclusivo.

Materiais necessários, tarefa 1
•
•
•
•
•
•

Uma imagem de "Mel, o urso";
Cartões com slogans;
Imagens de diferentes itens alimentares;
Quadro;
Marcador de quadro;
Lápis e papel.

Execução da tarefa, tarefa 1 - “Mel, o urso”
Para motivar os alunos que geralmente se sentem desmotivados, propõe-se uma figura amigável das
crianças: o urso Mel. Este tem alguns "cartões" com slogans diferentes do que quer tomar ao pequeno
almoço: “coisas que têm duas sílabas, coisas que têm a letra A, coisas que têm o nome longo, coisas
que têm quatro letras" E muitas imagens de diferentes tipos de comida (cerejas, bolo, chocolate,
sopa, cereais…) Um cartão é recolhido e todos se revezam na escolha de itens alimentares que atendem
aos pedidos.
Os itens são preenchidos - um por um - para Mel e, de seguida, o nome de cada item de comida é
escrito no quadro pelo aluno que o escolheu.
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Dicas para trabalhar a consciência fonológica
Nesta fase do exercício, são dadas algumas dicas para que o professor / formador possa dar mais apoio
aos alunos a fim de poderem desenvolver a sua consciência fonológica - a capacidade de reconhecer
os diferentes sons que formam uma palavra escrita.

Se a palavra for muito longa, as sílabas serão “separadas”.
É desenhado um círculo para cada sílaba e, no interior de cada círculo (sílaba), é colocado um traço
para cada letra que precisa ser escrita na sílaba.
Uma vez que a palavra já está escrita em sílabas, juntam-se as sílabas no quadro para que os alunos se
consciencializem da sua unidade semântica.
A separação das palavras em sílabas ajuda a estar consciente de todos os fonemas da palavra, a não
deixar letras de fora e a escrever muito mais facilmente.
De seguida, o quadro é apagado e uma folha de trabalho é entregue aos alunos. Eles devem escrever
uma das palavras que estavam registadas anteriormente no quadro. Quando eles tiverem avançado
bastante na redação de palavras, proponha a criação de frases curtas com essas palavras.
EXEMPLO 1:

Fig 1: Exemplo da atividade no quadro.
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Materiais necessários, tarefa 6
•
•

Desenhos de um comboio e das suas carruagens (fig. 2)
Desenhos de itens diferentes.

Execução da tarefa, tarefa 2 - “O Comboio”
Para esta atividade, é construído um comboio com carruagens (com espaço livre dentro). Cada
carruagem recebe uma carta. Os alunos devem selecionar os itens representados nos desenhos e,
depois, classificá-los nas carruagens.
A classificação deve ser feita de acordo com a primeira letra de cada palavra, para que todos os itens
que começam com "C" sejam colocados na mesma carruagem.
Após todos os itens estarem classificados, as palavras colocadas em cada carruagem são registadas no
quadro, seguindo as orientações descritas na tarefa anterior.
EXEMPLO 2:

Fig 2: Exemplo do comboio com os itens para classificar.
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Materiais necessários, tarefa 7
•
•
•

Desenhos de um comboio e das suas carruagens (fig. 2).
Desenhos de itens diferentes.
Papéis com sílabas escritas que correspondem aos nomes dos itens.

Execução da tarefa, tarefa 3 - “O comboio das sílabas”
Para esta atividade, os professores podem reutilizar os materiais da atividade anterior. Também deve
ser incluído um terceiro material, conforme indicado nos materiais necessários.
Neste caso, a atividade consiste em construir palavras a partir de sílabas. Na tabela, existem algumas
das imagens dos itens usados nas atividades anteriores, os alunos escolhem uma e identificam o nome
correspondente à imagem.
Depois, o nome da palavra é decomposto em sílabas, que os alunos devem escrever em papéis
espalhados na mesa.
Depois das sílabas terem sido identificadas, os alunos colocam-nas por ordem, uma em cada
carruagem, construindo a palavra e colocando-a ao lado do item correspondente. Por fim, as palavras
decompostas são escritas por completo.
EXEMPLO 3:

Fig 3: Exemplo do desenvolvimento da atividade. Fonte: Pinterest.
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Materiais necessários, tarefa 4
•
•

5 desenhos de frascos de compota, com números diferentes.
Desenhos de itens diferentes.

Procedimento da tarefa, tarefa 4 - “Frascos de compota”
O principal objetivo desta atividade é que os alunos possam identificar o número de sílabas que formam
cada palavra. Para atingir esse objetivo, são utilizados 5 "frascos", cada um correspondente a um
número de sílabas.
Utilizando um conjunto de imagens diferentes (que podem ser reutilizadas de atividades anteriores),
os alunos revezam e classificam as imagens no frasco de doce correspondente ao número de sílabas
que a palavra possui, e o grupo todo - incluindo os professores, verificam se essa classificação está
certa ou errada.
Depois, todas as palavras classificadas nos frascos são anotadas, por cada aluno, na sua folha de
trabalho. Se ainda houver tempo, toda a turma pode procurar palavras (que não estão nas imagens) e
que podem ser incluídas nos diferentes frascos.
EXEMPLO 4:

Fig 4: Exemplo dos materiais da atividade.

8

Materiais necessários, tarefa 5
•
•

4 desenhos de autocarros com números diferentes.
Desenhos de personagens com itens diferentes.

Procedimento da tarefa, tarefa 5 - “Entra no autocarro”
4 autocarros. Muitas personagens. Tem que se adivinhar em que autocarro deve entrar cada
personagem. A pista está na palavra que a personagem está a pensar. Se dividirmos corretamente as
sílabas da palavra no desenho, saberemos a que autocarro a personagem pertence. Como sempre, a
atividade é finalizada com a redação das palavras.
EXEMPLO 5:

Fig 5: Exemplo dos materiais da atividade.
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Diretrizes para o Conhecimento de
Palavras
O método neste toolkit é inspirado num programa de intervenção que faz parte de uma dissertação de
Doutoramento (em três partes). O estudo examinou os efeitos de uma intervenção investigada para
apoiar o vocabulário fraco do leitor.
Um objetivo importante do estudo foi desenhar um programa de base teórico instrucional que pudesse
acomodar os desafios da prática educacional, concentrando-se na descodificação e na compreensão
linguística. O objetivo do estudo foi, portanto, explorar a hipótese de que ensinar às crianças o
conhecimento das formas e significados das palavras apoia o desenvolvimento da descodificação e da
compreensão linguística, componentes fundamentais da compreensão da leitura.
Desde que o estudo original foi desenhado para ajudar os alunos do terceiro e quarto anos, a Spir Oslo
tentou criar um toolkit baseado nos mesmos métodos, mas adaptado aos alunos do ensino secundário.
Os alunos dos grupos-alvo são alunos com necessidades especiais, incluindo dificuldades gerais de
aprendizagem, que, entre outras coisas, apresentam dificuldades com a leitura e a escrita.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
Ajudar os alunos a aumentarem a compreensão de leitura e as habilidades de descodificação,
concentrando-se no conhecimento das formas e significados das palavras

Conceitos-chave: diretrizes para o conhecimento das palavras, compreensão de leitura, descodificação,
deficiências de leitura.

Enquadramento Teórico
Uma Visão Simples de ler, um modelo de Gough e Tunmer, provou ser um dos enquadramentos mais
influentes para o entendimento da compreensão da leitura em geral e nas dificuldades na leitura em
particular. De acordo com este modelo, a compreensão de leitura é o produto de duas componentes
distintas: a compreensão e a descodificação da linguagem. A descodificação refere-se à habilidade de
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reconhecer palavras escritas usando regras de correspondência entre letras e sons, considerando que
a compreensão linguística é amplamente entendida pelo “processo pelo qual, dados léxicos (i.e.
palavras) informação, frases e discursos são interpretados” (Gough & Tunmer). Como os dois
componentes são considerados distintos, o modelo prevê que os leitores pobres podem ter perfis que
diferem nas dimensões de descodificação e compreensão linguística. As dificuldades de leitura
aparecem de diferentes formas: desde a dificuldade na descodificação, na compreensão linguística ou
ambos.
Ao falar sobre alunos com dificuldades de leitura, houve um interesse particular por estudantes que
demonstram dificuldades específicas na descodificação ou no entendimento linguístico. Embora
muitos leitores fracos tenham perfis de competências que mostram dissociações marcadas entre
descodificação e entendimento linguístico, as fronteiras entre estes dois componentes geralmente não
são claras. Por outras palavras, a maioria dos leitores pobres pode ser deficiente em ambos os
componentes. Assim, também pode ser difícil encontrar o método certo para ajudar esses alunos, uma
vez que os métodos geralmente se concentram ou nas dificuldades de descodificação ou nas
dificuldades de compreensão linguística.
Como é mais complexo que isso, é preciso intervenções que abranjam mais áreas do que apenas
descodificação ou compreensão linguística. Pesquisas também mostraram que défices na
compreensão semântica e gramatical podem causar dificuldades em crianças com competências
adequadas de descodificação. Como a causa das dificuldades de leitura varia, diferentes abordagens
podem ser necessárias para prevenir e solucionar dificuldades em alunos com diferentes perfis de
leitura. Na escola, os professores enfrentam um grupo heterogéneo que representa uma ampla gama
de leitores. Ao mesmo tempo, os professores também têm recursos disponíveis limitados em muitas
situações, pelo que a implementação de instruções especializadas para grupos específicos pode não
ser possível. Embora seja importante diferenciar as instruções individualmente com base nas variações
no nível de leitura, pode haver boas razões para experimentar uma abordagem mais abrangente que
possa ser mais aplicável a diferentes grupos de leitores.
Este método é, portanto, projetado para estimular competências adicionais que suportam tanto a
descodificação quanto a compreensão linguística. A base para essa linha de pensamento é a teoria da
qualidade lexical, que está em linha com "A Visão Simples da Leitura", que descreve dois sistemas
principais de leitura: (a) um sistema de identificação de palavras, no qual a ortografia é mapeada na
fonologia; e (b) um sistema de compreensão, no qual os mecanismos de processamento de linguagem
estão envolvidos para reunir as palavras identificadas em unidades de significado. Montado nos dois
principais sistemas de leitura está o léxico mental, um subsistema no qual as representações das
palavras são armazenadas.
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O que é interessante a este respeito é a ênfase na qualidade dessas representações lexicais. Qualidade
lexical refere-se à extensão em que o conhecimento do leitor de uma determinada palavra representa
os recursos de quatro constituintes da identidade da palavra: ortografia, fonologia, semântica e
morfossintaxe. Juntas, a qualidade desses quatro recursos e a coerência entre eles facilitam a
recuperação rápida e com poucos recursos de identidades lexicais de palavras e a sua integração num
modelo mental do texto. Em resumo, a hipótese postula que o léxico é o ponto médio onde os
processos de identificação e compreensão de palavras se encontram e que a qualidade do
conhecimento de palavras de um leitor forma a base da compreensão de leitura.
O objetivo deste método é acomodar os desafios da prática educacional, concentrando-se na
descodificação e na compreensão linguística. Ao ensinar o aluno a conhecer formas e significados de
palavras, com base nessa teoria, seremos capazes de apoiar o desenvolvimento da descodificação e
compreensão linguística.
BIBLIOGRAFIA:
Brinchmann, E., Hjetland H.N. & Lyster S.A.; (2016) Lexical quality matters : effects of word
knowledge instruction on the language and literacy skills of third- and fourth-grade poor readers.
Reading research Quarterly.

Organização
•
•
•
•
•

Grupo de alunos ( 5-6 alunos por grupo);
Um professor;
Sala de aula;
30 sessões, dez semanas;
60 minutos, três vezes por semana.

Materiais necessários
•
•
•
•

Livro didático;
Lápis;
Caderno;
Atividades de conhecimento de palavras.
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Procedimento da Tarefa:
Ao longo de três aulas semanais, os conteúdos lecionados giram em torno de um tópico específico.
Cada tópico da semana, será baseado em textos dos livros didáticos do aluno, na matéria especificada.
As lições serão o mesmo esquema ao longo das semanas, sendo sempre apresentado um novo tópico
e o texto que os alunos irão ler. Além do texto e do tópico, também serão apresentados aos alunos as
palavras-chave importantes que encontrarão no texto.
De seguida, será apresentado o formato de cada lição. É importante que todas as semanas, as lições
sigam o mesmo desenvolvimento, para que seja fácil para os professores ensinarem novos tópicos,
mas também para os alunos terem consciência da previsibilidade na sua situação de aprendizagem.

6

Conteúdo da Lição
Dia 1

Conteúdo da lição
Duração da tarefa*
1. Introdução ao tópico da semana e palavras- 10 min
chave.
2. Leitura de texto.
15 min
3. Discussão do texto.

20 min

4. Atividades de conhecimento de palavras.

15 min

Conteúdo da lição

Duração da tarefa*

1. Repetição do tópico e palavras-chave.

5 min

2. Atividades de conhecimento de palavras.
3. Repetição da Leitura de texto.

40 min
15 min

Conteúdo da lição
1. Repetição do tópico e palavras-chave.
2. Atividades de conhecimento de palavras.
3. Repetição da Leitura de texto.
4. Várias tarefas, por exemplo, tarefas escritas do
livro didático, questionário / kahoot, jogo
adaptado para se encaixar no tópico da semana
ou escrever definições das palavras-chave.

Duração da tarefa *
5 min
25 min
15 min
15 min

Tabela 1.1

Dia 2

Tabela 1.2

Dia 3

Tabela 1.3

*Tempo aproximado
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Apresentação do tópico da semana e as palavras-chave
O professor começará a lição da primeira semana apresentando o tópico da semana e as palavraschave escolhidas. Convidará, de seguida, os alunos a compartilhar o que eles associam ao tópico e às
palavras-chave, e a turma pode discutir o que já sabe sobre o tópico em questão.
Repetição do tópico da semana e palavras-chave.
As lições 2 e 3 começam com uma repetição do tópico e das palavras-chave. O professor pede aos
alunos que compartilhem e observem o que recordam da sessão anterior. Preenche, elabora e ajudaos, se necessário.

Leitura de texto
Após a introdução do tema da semana, os alunos lerão o texto escolhido. Como as competências de
leitura dos alunos podem variar, a leitura orientada é altamente recomendada. Cada aluno pode ler
uma parte/parágrafo em voz alta. O professor tem a oportunidade de diferenciar o nível de leitura, de
acordo com a duração e o grau de dificuldade adaptado a cada aluno.

Discussão do texto
O objetivo de discutir o texto é esclarecer o conteúdo e expandir o conhecimento do aluno sobre os
tópicos fornecidos. O professor deve fazer perguntas abertas, para que os alunos tenham que fazer
inferências ou aproveitar as suas próprias experiências para responder.

Leitura repetida do texto
Ler o mesmo texto repetidamente levará a uma leitura mais fluente e sem erros. O objetivo é aprimorar
a consolidação de mapeamentos ortográficos na memória. A leitura repetida é uma estratégia que
pode ser aplicada individualmente e em grupo.
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Atividades de conhecimento de palavras
As palavras-chave serão usadas como ponto de partida para as atividades de conhecimento de
palavras. O objetivo das atividades de conhecimento da palavra é estimular as características
semânticas, sintáticas e morfológicas da identidade da palavra. Exemplos da palavra atividades de
conhecimento são apresentados na tabela 1.4.

NOTA: SE O TEMA OU OS TEXTOS DOS TÓPICOS SÃO CURTOS, É POSSÍVEL REVER O TÓPICO DADO
EM APENAS UM DIA, E INTRODUZIR UM NOVO TÓPICO NO DIA 2. É IMPORTANTE, DE QUALQUER
FORMA, REPETIR OS TÓPICOS ANTERIORES ANTES DE INTRODUZIR UM NOVO.

Atividades de conhecimento de palavras
Atividades Semânticas

Atividades Sintáticas

Atividades Morfológicas

Discussão
de
figuras Correção de frase (discussão sobre Classifica
as
palavras
ilustrando a palavra-chave maneiras de corrigir uma frase (encontra
palavras
e conceitos com limites sintaticamente incorreta).
pertencentes
à
mesma
semânticos para a palavrafamília de palavras que a
chave. Quais as figuras que
palavra-chave/encontra
ilustram / não ilustram a
palavras com o mesmo afixo).
palavra-chave e por quê?

Trabalhar com palavras Puzzle de frases (construção de
semanticamente
frases usando palavras como peças
relacionadas (sinónimos, de um Puzzle).
antónimos, compostas e
derivadas).
Palavras
lacunares
(diferentes
formas morfológicas da palavrachave foram removidas de várias
frases. Que palavra se enquadra na
frase a que respeita?)
Tabela 1.4
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Puzzle de palavras (cria
palavras
diferentes
combinando prefixo, raiz,
sufixo/cria
palavras
compostas com a palavrachave).
Resolução de problemas
morfológicos (identifica o
significado de novas palavras
usando partes de palavras).
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Introdução
O D.L. nº54/2018, 6 de julho, estabelece os princípios e as normas que garantem a inclusão,
enquanto processo que visa responder à diversidade das necessidades e potencialidades de todos e
de cada um dos alunos, através do aumento da participação nos processos de aprendizagem e na vida
da comunidade educativa. A sua publicação obriga a uma reflexão de todo o processo de ensinoaprendizagem, num momento em que o Perfil do Aluno à saída da Escolaridade obrigatória (PAE)1 e o
Modelo de Autonomia e Flexibilidade Curricular2 estão, também eles, a entrar nas escolas, nas práticas
educativas, nos modelos de ensino.
É inquestionável a importância de a escola ser verdadeiramente inclusiva, como refere o decreto;
é fundamental que os alunos encontrem respostas que lhes possibilitem, aquando a sua saída do
ensino obrigatório, um nível de educação e formação que sejam facilitadores da sua inclusão social.
Seguindo as linhas orientadoras deste decreto, o público-alvo desta proposta de trabalho integrase, de acordo com a abordagem multinível, nas medidas de nível 3, medidas adicionais. Assim os
alunos com Dificuldades de Aprendizagem Específicas (DAE) exigem intervenções mais frequentes e
intensivas, desenhadas à medida das suas necessidades e potencialidades, implementadas
individualmente ou em grupos pequenos, e geralmente mais prolongadas.
As Práticas Inspiradoras identificadas no IO1, do projeto MELODY, assentam em estudos
internacionalmente reconhecidos, validados no terreno, e que procuram colmatar uma lacuna que
diz respeito à diversidade de materiais que os professores necessitam de ter ao seu alcance como
instrumento de inclusão dos alunos com dificuldades de aprendizagem. Tendo em conta que hoje, a
generalidade dos docentes não possui uma formação específica para trabalhar com estes jovens, é
importante colocar à sua disposição propostas de trabalho que combinem os aspetos identificados
nas práticas inspiradoras.
A proposta portuguesa aborda a problemática dos alunos em risco na fluência da leitura através do
método PALS e da aplicação técnica da “Monitorização com Base no Currículo (MBC)”. Este método

1

O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, homologado pelo Despacho n.º 6478/2017, 26 de
julho, constitui a “matriz comum para todas as escolas e ofertas educativas no âmbito da escolaridade
obrigatória, designadamente ao nível curricular, no planeamento, na realização e na avaliação interna e
externa do ensino e da aprendizagem”.
2 A implementação deste modelo “visa a promoção de melhores aprendizagens indutoras do
desenvolvimento de competências de nível mais elevado, assumindo a centralidade das escolas, dos seus
alunos e professores, e permitindo a gestão do currículo de forma flexível e contextualizada, reconhecendo
que o exercício efetivo de autonomia em educação só é plenamente garantido se o objeto dessa autonomia
for o currículo.”
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permite identificar, avaliar o impacto da inclusão dos alunos na sala de aula, e melhorar os programas
educativos individuais, fomentando as oportunidades de comunicação na relação professor-aluno.
Nesse sentido foi escolhido um tema para aplicação do método, que permitisse aumentar a
motivação do aluno e, simultaneamente, envolver e fomentar a comunicação entre pais, professores
do ensino regular e alunos.
A opção temática recaiu sobre o desenvolvimento sustentável respondendo ao desafio do Objetivo
de Desenvolvimento Sustentável 4 (ODS4) cujo objetivo até 2030 é garantir que todos os alunos
adquiram conhecimentos e competências necessárias para promover, inclusive, através da educação
para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de
género, promoção de uma cultura de paz e de não violência, cidadania global, valorização da
diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável.
Esta visão holística diz respeito a cada um de nós e também a todos os países que assumiram este
compromisso. O segundo fator motivacional foi a projeção da intervenção da jovem ativista Greta
Thunberg que tornou esta questão ainda mais importante, sobretudo entre os seus pares, o que veio
de encontro ao método que selecionamos. Neste sentido tivemos em consideração o relacionamento
cognição-emoção, dando importancia ao conteúdo, ao modo como se ensina e à experiência
emocional dos jovens enquanto aprendem. Por outro lado, existe um trabalho consolidado pela
parceria portuguesa em diversos aspetos desta problemática, não só em projetos liderados pela
Desincoop mas também em projetos como o Eco-Escolas, no qual a Desincoop tem estado envolvida.
Também a opção por uma obra literária teve em conta o facto de todos os países possuírem obras
similares e facilmente transferirem a proposta portuguesa para as suas realidades.
Neste método são apresentadas duas opções de trabalho, ambas permitindo melhorar as
competências comunicacionais e comportamentais, tendo a vantagem de ser adaptável a qualquer
nível etário. No entanto, consideramos fundamental adaptar os métodos apresentados ao perfil de
um aluno com DAE, a frequentar o ensino secundário. O contacto diário com estes jovens mostra-nos
que eles têm os mesmos anseios e desejos que os seus pares, estando, para além disso, a fazer a
transição para o mercado de trabalho que exige sentido de responsabilidade e saber estar.
Pretende-se, finalmente, com a aplicação do método, encontrar uma alternativa consistente aos
sistemas tradicionais de identificação de alunos em risco.
Esperamos, assim, contribuir para um crescimento mais completo destes jovens adolescentes que
desejam ter uma participação ativa na sociedade.
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Palavras-chave: dificuldades de aprendizagem específicas, aprendizagem da leitura, inteligência
emocional, literacia da leitura, biblioteca escolar, meio ambiente

METAS DE APRENDIZAGEM
⎯ Relacionar conceitos.
⎯ Trabalhar a motricidade fina.
⎯ Trabalhar as sensações e/ou emoções.
⎯ Compreender as ideias principais de um texto.
⎯ Saber recontar uma história.
⎯ Selecionar a informação que melhor responde às orientações dadas.

Contextualização teórica
De acordo com Snow (2002) a leitura é uma das principais competências ensinada nas escolas. A
sua aquisição tem uma grande influência nas aprendizagens das outras áreas e é determinante para o
futuro e para a inclusão dos adultos nas sociedades em que a linguagem escrita tem um lugar
predominante.
Na sequência da bibliografia consultada, optámos pelo recurso ao método PALS3 (Peer Assisted
Learning Strategy), desenvolvido na Universidade de Vanderbilt nos EUA e aos estudos dedicados à
inteligência emocional. Defendemos que os alunos terão mais sucesso se a sua formação não se
limitar ao desenvolvimento cognitivo, mas também ao seu desenvolvimento social e emocional.
A escola deve maximizar o potencial de cada jovem, se pretender que este tenha sucesso na vida
pessoal e profissional (Elias et al., 1997; Fernández-Berrocal & Ruiz, 2008; Zins, Weissberg, Wang, &
Walberg, 2001).
De acordo com D’Amico( 2017) a aprendizagem socioemocional deve ser considerada um veículo
para promover uma inclusão maior na escola. Muito provavelmente se os estudantes com DA

3

Quando os alunos não estão preparados para a implementação do PALS existem fichas de trabalho que são
implementadas no Jardim de Infância (mas que podem ser adaptadas a qualquer nível de ensino) e que podem
ser usadas com um par, denominadas What Word e proposta por Fuchs e Fuchs (2003), citados por Paulsen
(2007).
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tiverem a oportunidade de adquirirem mais consciência das suas emoções, para partilhar
preocupações e objetivos com os seus colegas e professores e aprender juntos como ultrapassar
situações difíceis, a escola torna-se um local onde o risco de desenvolver problemas de ajustamento
pode ser efetivamente prevenido ou reduzido.
O método PALS assenta na mediação de pares para as áreas da leitura e da matemática.
Relativamente à primeira, desenvolve estratégias que os investigadores demonstraram ser
importantes para a aprendizagem da leitura, tais como: a consciência fonológica, a descodificação, o
reconhecimento de palavras, a fluência e a compreensão. É nestes dois últimos aspetos que
incidiremos a nossa prática. As atividades requerem que os pares desenvolvam interações frequentes,
em que os papéis de tutor e tutorado alternam, existindo um retorno corretivo imediato. Para avaliar
o nível de leitura dos alunos, recorrer-se-á a uma técnica recomendada por Fuchs e Fuchs (2007):
MBC - MAZE (Monitorização com Base no Currículo). A prova será repetida no final da proposta de
trabalho aqui apresentada, a fim de aferir a evolução do aluno. Aplicar-se-á, ainda, a técnica Ler com
um Par proposta por Linan-Thomson e Vaughn (2007) (Martins, 2008), que permite o
desenvolvimento do aluno quer a nível da leitura, quer na fluência, quer no predizer/fluência e na
compreensão, em alunos com DAE (Martins, 2008). À semelhança do PALS, Ler com um par promove
atividades em que os alunos interagem.
Entendemos apresentar duas propostas de trabalho I e II tendo como ponto de partida o método
PALS para que o professor possa optar em função do seu contexto e das necessidades especificas
identificadas numa otica de flexibilização curricular. No entanto, as suas etapas decorrerão ao longo
do processo, complementadas com o desenvolvimento de outras propostas, tendo em conta que:
− é respeitada a faixa etária dos alunos (ensino secundário – 14-18 anos);
− são desenvolvidas competências motoras;
− as atividades trabalham as sensações e/ou emoções;
− as atividades partem da leitura, mas se adequam ao tema a desenvolver, associado à educação
para a cidadania;
− é desenvolvida a inteligência emocional, como motivação para a aprendizagem.
As estratégias desenvolvidas na proposta II é o POISA (Predizer, Organizar, Investigar, Sumariar,
Avaliar), uma variante do PALS, no que diz respeito à abordagem dos conteúdos.
Esta metodologia tem, então, início com uma tarefa denominada de Predizer (antes da leitura do
texto, e partindo da leitura do título, o aluno irá prever o que irá acontecer e procurará lembrar-se de
alguns detalhes da história. A segunda tarefa, denomina-se Organiza (os alunos irão, agora, organizar
as ideias. Depois de ver o título do texto, de predizer, é altura de colocar as ideias em categorias.
Seguidamente, pede-se aos alunos para lerem o texto. Após a leitura, a tarefa seguinte, denomina-se
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Investigar (o aluno compara o que já foi escrito com o que o texto diz. A etapa seguinte pretende que
o aluno saiba Sumariar (os alunos escrevem a ideia principal (eu penso que a ideia principal é.… a minha
pergunta sobre a ideia principal...). Passa-se, finalmente, ao momento de Avaliar, ou seja, o aluno
deverá verificar se as previsões estavam corretas (Englert e Mariage 1991, citados por Martins, 2008).
A técnica a utilizar é apresentada no quadro abaixo.
Cartões POISA, para uma atividade usando a estratégia, adaptado de Martins (2008)

2º ORGANIZAR em categorias:
Eu penso que uma das categorias pode ser…

1º PREDIZER
Eu prevejo que…
Eu lembro-me que…

4º SUMARIAR
Eu penso que a ideia principal é…

3º INVESTIGAR (vamos verificar no texto se
corresponde ao ponto anterior):
Eu penso que as várias categorias são…

5º AVALIAR
Eu penso que fizemos uma previsão…

A estratégia adotada para a exploração do texto, com o objetivo de desenvolver a compreensão e o
sucesso da leitura, tem em conta os seguintes pontos:
⎯ o que já sabemos;
⎯ o que queremos saber;
⎯ o que pensamos saber;
⎯ o que aprendemos.

Seguindo as tendências atuais, que defendem que também cabe à escola promover, de forma
explícita, os aspetos sociais e emocionais do desenvolvimento de crianças e adolescentes, e não
apenas à família, integrámos atividades que desenvolvem a aprendizagem social e emocional.

A

e sco l a pos s i b i l i t a o desenvolvimento da capacidade de o aluno integrar o pensamento, a
emoção e o comportamento para alcançar e concretizar tarefas sociais importantes. Assim, os jovens
desenvolverão competências que lhes permitirão reconhecer, expressar e gerir emoções, construir
relações saudáveis, estabelecer objetivos positivos, dar resposta a necessidades pessoais e sociais
(Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning – CASEL, 2003; Lemerise & Arsenio,
2000; Zins et al., 2001).
Tanto a literatura como muitas normas legais, sobre os alunos com DAE, concentram-se mais nos
fatores cognitivos (memória e atenção) e nas abordagens didáticas ou interventivas do que nos
fatores afetivos, nomeadamente na melhoria da aprendizagem social ou emocional para prevenir
problemas de adaptação. Apesar das dificuldades de aprendizagem existe evidência de que muitas
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pessoas com DAE têm uma vida saudável e alcançam objetivos profissionais e pessoais.

Informação adicional
O Kit aqui apresentado contempla duas propostas de trabalho que poderão ser aplicadas a qualquer
grupo de alunos com dificuldades de aprendizagem. O número de sessões e os tempos referidos são
apenas propostas, que deverão ser adaptadas ao grupo com quem se está a trabalhar.

Palavras-chave: dificuldades de aprendizagem específicas, aprendizagem da leitura, inteligência
emocional, literacia da leitura, biblioteca escolar, meio ambiente.
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PROPOSTA DE TRABALHO I
ORGANIZAÇÃO
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Grupo de alunos
2-3 alunos por grupo
Um professor
Organização da sala de aula
19 sessões de 45mn
Sessões de 45mn duas vezes por semana
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MATERIAIS
−

Fichas de trabalho;

−

Tabelas de registo;

−

Imagem do planeta terra (imagem 1);

−

Kit com: desenho de uma imagem com espaços verdes, personagens da história, árvores,
pássaros, para recortar;

−

Cartolinas;

−

Tesoura;

−

Cola;

−

Lápis de cor;

−

Cartas.

−

Computador;

−

Projetor multimédia;

−

Dicionários da língua materna;

−

Fichas informativas;

−

Livro: “Pequenos corações verdes” /textos do livro;

−

Cartões com questionários;

−

Caderno diário;
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Descrição das sessões
SESSÃO 1

−O professor entrega uma cópia do texto a cada aluno;
− Os alunos têm 2mn para lerem, em voz baixa, o texto dado;
−O professor passa à realização do exercício, contabilizando cada leitura e registando os
resultados no quadro 2.

SESSÃO 2

− O professor distribui a ficha aos alunos que deverão ler o texto e realizar o exercício proposto,
que deverá ser concluído em 2.5mn.
− É explicado aos alunos o que se pretende do exercício e o tempo de conclusão do mesmo.
− No fim do exercício, o professor recolhe-o para proceder à sua correção.

SESSÃO 3

Trabalho interdisciplinar
⎯ Antes de dar início a estas sessões, que irão centrar-se na obra, o professor da disciplina reunirá

alguns colegas que trabalharão a temática ambiental com os alunos. Pretende-se que os alunos
trabalhem este módulo com outras disciplinas que fazem parte do seu currículo: Inglês;
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC); professora da Educação Especial; apoio de um
professor de Artes e professor bibliotecário enquanto colaboradores.
⎯ A intervenção destes profissionais será definida por cada um deles, tendo em conta a

especificidade das atividades a desenvolver e as propostas que poderão surgir na reunião.
⎯ A exploração do módulo não implica necessariamente um trabalho colaborativo. No entanto,

pensamos que esse trabalho contribui para o desenvolvimento do aluno, enriquecendo-o
enquanto cidadão que pretendemos ativo numa escola inclusiva.
SESSÕES
4/5/6

− O professor procederá à exploração de uma imagem do planeta terra para introduzir o tema
da obra. Procurará levá-los a identificar os quatro elementos, fazendo apelo aos conhecimentos
que já possuem (ar, água, terra, fogo).
− Se os alunos não referirem algum dos elementos, caberá ao professor introduzi-lo. Esta é uma
atividade oral, que tem como objetivo preparar a apresentação das personagens da obra e
aquilo que representam. (Questionar os alunos sobre quem habita o planeta, quem cuida dele,
como o faz, …).
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SESSÃO 7

− O professor explica a importância de saber consultar o dicionário.
− O exercício terá como base o vocabulário do livro “Pequenos Corações Verdes”.
− Será, então, distribuída uma ficha informativa (“Como consultar o dicionário”), que
será projetada no quadro para que os alunos acompanhem melhor a explicação dada
pelo professor.
− Os alunos acompanham a explicação através da consulta do dicionário que cada um
tem consigo.
− Segue-se a resolução da ficha 8, em que os alunos, a pares, deverão encontrar a
definição da palavra que corresponde a uma das fotos constantes na ficha 8.
− Esta decorrerá da seguinte forma:
• É indicado, aos grupos, qual a foto que deverão descrever.
• Os grupos terão 3 minutos para explorar a foto e encontrar a definição que
lhe corresponde.
• Terminado o tempo, será pedido que o porta-voz apresente a foto aos colegas
(a foto poderá ser projetada no quadro, para facilitar o seu visionamento) assim
como a definição encontrada. Os alunos deverão escrever a definição dada pelos
colegas e colocar ao lado da foto que se encontra na ficha de trabalho.
• Por cada correspondência correta, o aluno registará 5 pontos.

SESSÕES 8/9

⎯ Num primeiro momento, o professor fará a leitura da obra, em voz alta (desde Era uma

vez…com raízes na terra que é de todos nós).
⎯ Cada um dos alunos lê em voz alta o mesmo texto, durante 5 minutos.

• A primeira leitura é realizada pelo tutor, seguido do tutorado (a leitura realizada pelo aluno
mais competente restringe possíveis erros de descodificação por parte daquele que revelou
mais dificuldades). O tutor deverá chamar a atenção do tutorado, que deverá voltar a ler a
frase onde se encontra a expressão lida incorretamente. Caso, na segunda leitura, o erro se
repita, o tutor diz como se lê a palavra e o tutorado repete.
• A palavra corrigida deverá, no final da leitura, ser registada no caderno do aluno.
• Após a primeira leitura, tutor e tutorado trocam de papéis.
• O professor monitoriza a atividade.
• Por cada frase corrigida, o tutor ganha cinco pontos.
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⎯ Após a leitura, o tutorado faz o reconto:

• O tutor coloca questões orientadoras da compreensão do texto lido.
• Tendo em conta o grau de dificuldade dos alunos em interação, o professor fornece algumas
questões orientadoras para a compreensão do texto lido.
⎯ Cabe ao professor a monitorização das atividades propostas e a intervenção sempre que

solicitado pelos alunos.
SESSÕES
⎯ Na biblioteca, os alunos vão aprender a fazer uma pesquisa. Esta etapa é orientada pelo
10/11/12/13
professor bibliotecário, contando com a presença do professor da turma.
⎯ O modelo a seguir será o BIG6, adotado pelo agrupamento para os alunos dos 8 aos 14 anos.
⎯ Em pares, os alunos pesquisam na internet os diferentes tipos de poluição (Poluição

atmosférica; Poluição das águas; Poluição do solo), passando a pesquisa para um texto em
word, que o professor imprimirá para que os alunos possam reler e selecionar a informação
encontrada.
⎯ Consultam, de seguida, a obra que estão a ler e selecionam imagens para ilustrar o trabalho (os

alunos poderão optar por escolher imagens da internet). É importante, nesta fase, a
colaboração do professor de TIC (Técnicas de Informação e Comunicação).
⎯ Na fase seguinte, cada grupo decide como irá apresentar o seu trabalho:

• elaboração de um cartaz em formato digital ou em cartolina, usando a técnica de colagem
(na segunda opção).
SESSÕES
14/15

⎯ A leitura é retomada a partir de: “Nesse dia, Marta descobriu que Helena era uma sonhadora

(pág. 9) e termina em: “ao futuro e a todas as esperanças e a todos os voos.” (pág 11).
− Cada aluno lê diferentes parágrafos e identifica o assunto (O tutor pede ao tutorado para

identificar o assunto do 1ºparágrafo. De seguida, os alunos invertem os papéis e passam ao
parágrafo seguinte.).
− Destaque para Marta, a personagem que se preocupa com a Natureza, que vai conhecer

Helena, a nossa personagem que sonha com um mundo melhor.
− Uma vez mais, à semelhança da sessão 7, os alunos assumem o papel de tutor e tutorado e

procedem à exploração da obra. Assim:
o tal como no exercício de leitura, o tutor irá corrigir o seu par, caso as ideias não estejam
corretas;
o quando tutor e tutorado estão de acordo, passam, no final de cada parágrafo, a fazer o
seu resumo (1/3 do texto fonte);
o a atividade terá a duração de 50 mn.
− Partilha das ideias apresentadas pelos grupos.

13

− Redação, individual, de uma página de diário com os seus sonhos, tendo como fonte, os
sonhos de Helena, podendo ilustrar a sua página de diário. (30mn para elaborar o texto).
⎯ Leitura à turma dos textos escritos (posteriormente, afixados na sala de aula).

SESSÕES
16/17

− Os alunos, em pares, irão procurar antever quais serão os acontecimentos seguintes.
− Será, para isso, distribuída uma cópia a cada aluno, com a primeira parte a ser lida.
− Quando entregar a primeira parte do texto o professor orienta os grupos na previsão dos

acontecimentos seguintes, questionando-os sobre o que eles pensam que vai acontecer na
segunda parte do texto.
SESSÕES
18/19

− O professor entregará a letra de uma música da autoria de João Manuel Ribeiro, autor da obra
estudada.
− Os alunos, em pares, escolherão o desenvolvimento de uma atividade, entre as duas a seguir
propostas:
o Imaginar uma música para acompanhar a letra (rap por exemplo);
o Dramatizar o texto.

−Qualquer que seja a opção, os alunos terão de apresentar as suas propostas aos colegas.

PROPOSTA DE TRABALHO II
ORGANIZAÇÃO
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Grupo de alunos
2-3 alunos por grupo
Um professor
Organização da sala de aula
15 sessões de 45mn
Sessões de 45mn duas vezes por semana

MATERIAIS
−

Fichas de trabalho;

−

Tabelas de registo;

−

Cartas;

−

Fantoches;

−

Cartolinas de diferentes tamanhos, espessuras e cores;

−

Lápis de cor;

−

Tesoura;
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−

Cola;

−

Caixa de papel;

−

Caderno diário;

−

Computador;

−

Projetor multimédia;

−

Fichas informativas;

−

Contos populares.

Descrição das sessões
SESSÃO 1

− O professor entrega uma cópia do texto a cada aluno;
− Os alunos têm 2mn para lerem, em voz baixa, o texto dado;
− O professor passa à realização do exercício, contabilizando cada leitura e registando os
resultados no quadro 2.

SESSÃO 2

− O professor distribui a ficha aos alunos que deverão ler o texto e realizar o exercício proposto,
que deverá ser concluído em 2.5mn.
− É explicado aos alunos o que se pretende do exercício e o tempo de conclusão do mesmo.
− No fim do exercício, o professor recolhe-o para proceder à sua correção.

SESSÃO 3

− Explicação à turma do processo de trabalho a seguir ao longo das sessões.

SESSÕES
4/5

− O professor iniciará com um Jogo de memória como primeira abordagem de introdução dos
contos.
− Procurará, de seguida, levar o aluno ao reconhecimento dos contos populares através de um
jogo de cartas, contendo personagens de vários contos.
− Para além do aluno identificar uma personagem da carta e a história a que pertence, terá de
contar um pouco dessa mesma história.
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SESSÕES
6/7

− Os contos populares são uma fonte inesgotável de imaginação e criatividade. O conto “O
chapelinho vermelho” aparece como uma variante a “A menina do capuchinho vermelho”,
conjugando o conto de fadas clássico, da autoria de Charles Perrault, e reescrito depois
pelos Irmãos Grimm (da versão mais conhecida), com a cultura popular portuguesa.
− O professor faz uma leitura em eco (leitura em eco: o professor lê um parágrafo e, de seguida,

lê o aluno), seguindo-se a leitura realizada pelos alunos em tutoria. (5mn).
− Após a leitura do excerto do conto, serão discutidas, com os alunos, as ideias principais, sendo

o quadro preenchido, em simultâneo, privilegiando-se a resolução do exercício de modo
interativo e dinâmico.
− No final deste exercício, os textos são recolhidos pelo professor, para passar ao exercício

seguinte que se intitula “OUVISTE A MINHA HISTÓRIA?” (jogo)
− O aluno terá de explicar qual o motivo da escolha das cartas e descrever as emoções reveladas

pelas expressões das personagens.
SESSÕES
8/9/10

− Antes de iniciar a sessão, o professor leva os alunos a imaginarem o que irá acontecer.
− De seguida, entrega o texto 2 faz uma leitura em voz alta e pede aos alunos que comprovem
se as suas previsões se confirmam.
−

Registadas as conclusões, os alunos, em pares, fazem a leitura do texto durante 3mn. (leitura
a pares – um aluno é o tutor, outro o tutorado. O segundo lê um parágrafo e o primeiro
procede às correções necessárias.)

− Tendo em conta que este excerto tem vários momentos de diálogo, proceder-se-á a um
roleplay. Os pares constituídos no início da sessão para a leitura, irão, agora, preparar a sua
apresentação. O professor levará fantoches (lobo; menina; fada) para que os alunos assumam
o seu papel.
− As intervenções serão gravadas para que, no final, os alunos possam fazer uma avaliação
crítica do seu trabalho.
− Segue-se o visionamento das gravações e a análise da leitura.
SESSÕES
11/12

− Os alunos juntar-se-ão em pares para criar o texto (30mn);
− De seguida, partilharão o texto com a turma;
− Finalmente, irão comparar o seu final com o final do conto original, registando as
conclusões na ficha do conto.

SESSÕES
13/14/15

− Estas sessões serão totalmente de caráter prático e realizar-se-á em colaboração com um
professor da área das artes, que os orientará.
− Os alunos construirão um livro carrossel, tendo como inspiração o conto estudado.
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ANEXOS
PROPOSTA DE TRABALHO I
Sessão 1
FICHA DE TRABALHO 1: Avaliação da fluência da leitura
EXERCÍCIO
Avaliação da fluência da leitura

Todos os dias, Maria Lua ia buscar a sua pequena Maria Estrela à escola, inundada de felicidade, sempre,
todos os dias.
Adorava aquele pequeno caminho da escola para casa com a sua pequena Maria Estrela.
As duas falavam de cores…amores…dores e de todas as coisas de que são feitas as vidas…as pequeninas que
ainda vão crescer e as grandes que já estão a acontecer…
Maria Lua olhava para Maria Estrela e sentia orgulho por aquela pequena pessoa ser a sua filha!
Um dia, como todos os outros dias do mundo, Maria Lua dirigiu-se à janela de sua casa que mostrava um
pátio interior que só via quem ali morava; aproximou-se…mas o seu rosto encheu-se de dor e um grito de horror
imenso escapou da sua boca:
- Nãaaaaooooooooooo!!!
Maria Estrela estava a brincar com os seus papéis de cortar e ficou muito assustada, a sua mãe raramente
gritava e muito menos com toda aquela dor!
Maria Estrela correu à procura da Mãe:
- Mãe, Mãe, Mãe, que aconteceu? - perguntou a pequena Maria.
Maria Lua rolou os olhos da janela para a pequena Maria.
Os seus olhos continuavam inundados de água em forma de lágrimas.
Maria Estrela pegou na mãe de Maria Lua e perguntou com uma voz muito meiga:
- O que aconteceu, Mãe??
Maria Lua olhou para a sua Maria e apontou para o pátio interior:
- A MINHA árvore, a minha árvore…Já não existe a minha árvore!!!
Cortaram-na, desapareceu!
(…)
Árvore Mãe, Florbela Castro
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Sessão 2
QUADRO 2 – Grelha de avaliação do nível de leitura

GRELHA DE AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE LEITURA
120 a 180 palavras por minuto
Nº

Nome

Nº

do(a)

de Nº de

palavras

erros

aluno(a)

Nº de

Percentagem de Percentagem de

palavras

leitura correta

compreensão

Nível
de acuidade

corretas

1.
2.
3.

FICHA DE TRABALHO 2 - Avaliação da compreensão da leitura
EXERCÍCIO
1.

Lê o texto que se segue e circula a palavra correta.

2.

Tens 2.5mn para concluir o exercício.
Texto

(…) Maria Lua não conseguiu deixar de escapar um minúsculo sorriso e contou a Maria que sim, a árvore era sua
amiga, amiga de dias e dias, meses e meses, anos e anos…
Maria Lua viu-a a evoluir todos os (meses/semanas/dias), viu-a perder

as suas folhas no

(inverno/outono/primavera), a ficar despida, triste, frágil, no (verão/inverno/primavera), a crescer e a colorir na
(páscoa/primavera/outono) e a ficar feliz, forte e (triste/frondosa/frágil) no verão. Aquela árvore forte e
(minúscula/grande/pequena) que ela podia ver todos os (dias/meses/anos), ensinava-lhe que tudo que acontece
de (desagradável/bom/penoso) e mau passa, renasce ainda mais (fraco/forte/frágil) e, às vezes, até bem mais
(horrível/bonito/repugnante).
(…) Esta árvore acompanhou-me nos dias bons (ou/mas/e) maus e parecia tão forte que (todos/ninguém/nós) a
poderia destruir, assim como eu (desistia/desejava/renunciava) que nada me destruísse e olhando (na/da/para)
a árvore eu acreditava ter tanta (fraqueza/tristeza/força) como ela! Então, Maria Estrela pegou com
(delicadeza/energia/força) na mão de Maria Lua e disse (para/com/a) toda a sinceridade:
Sabes mãe, tu (existes/és/vives) a minha árvore!
Maria Lua e Maria Estrela (soltaram-se/abraçaram-se/despediram-se) porque elas eram ramos da mesma
(planta/árvore/flor)!

Árvore Mãe, Florbela Castro (Texto adaptado)
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Correção da ficha de trabalho 2 - Avaliação da compreensão da leitura
Texto original
(…) Maria Lua não conseguiu deixar de escapar um minúsculo sorriso e contou a Maria que sim, a árvore era sua
amiga, amiga de dias e dias, meses e meses, anos e anos…
Maria Lua viu-a a evoluir todos os dias, viu-a perder as suas folhas no outono, a ficar despida, triste, frágil, no
inverno, a crescer e a colorir na primavera e a ficar feliz, forte e frondosa no verão. Aquela árvore forte e grande
que ela podia ver todos os dias, ensinava-lhe que tudo que acontece de bom e mau passa, renasce ainda mais
forte e, às vezes, até bem mais bonito.
(…) Esta árvore acompanhou-me nos dias bons e maus e parecia tão forte que ninguém a poderia destruir, assim
como eu desejava que nada me destruísse e olhando para a árvore eu acreditava ter tanta força como ela! Então,
Maria Estrela pegou com delicadeza na mão de Maria Lua e disse com toda a sinceridade:
Sabes mãe, tu és a minha árvore!
Maria Lua e Maria Estrela abraçaram-se porque elas eram ramos da mesma árvore!

Árvore Mãe, Florbela Castro (Texto adaptado)

FICHA INFORMATIVA 3 – Texto integral “ÁRVORE MÃE”

ÁRVORE MÃE

Todos os dias, Maria Lua ia buscar a sua pequena Maria Estrela à escola, inundada de felicidade, sempre,
todos os dias.
Adorava aquele pequeno caminho da escola para casa com a sua pequena Maria Estrela.
As duas falavam de cores…amores…dores e de todas as coisas de que são feitas as vidas…
as pequeninas que ainda vão crescer e as grandes que já estão a acontecer…
Maria Lua olhava para Maria Estrela e sentia orgulho por aquela pequena pessoa ser a sua filha!
Um dia, como todos os outros dias do mundo, Maria Lua dirigiu-se à janela de sua casa que mostrava um
pátio interior que só via quem ali morava; aproximou-se…mas o seu rosto encheu-se de dor e um grito de horror
imenso escapou da sua boca:
−

Nãaaaaooooooooooo!!!

Maria Estrela estava a brincar com os seus papéis de cortar e ficou muito assustada, a sua mãe raramente
gritava e muito menos com toda aquela dor!
Maria Estrela correu à procura da Mãe:
−

Mãe, Mãe, Mãe, que aconteceu? - perguntou a pequena Maria.

Maria Lua rolou os olhos da janela para a pequena Maria.
Os seus olhos continuavam inundados de água em forma de lágrimas.
Maria Estrela pegou na mãe de Maria Lua e perguntou com uma voz muito meiga:
−

O que aconteceu, Mãe??
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Maria Lua olhou para a sua Maria e apontou para o pátio interior:
−

A MINHA árvore, a minha árvore…
Já não existe a minha árvore!!!
Cortaram-na, desapareceu!

Maria não sabia bem o que dizer, mas perguntou:
−

Aquela árvore era tua amiga?

Maria Lua não conseguiu deixar de escapar um minúsculo sorriso e contou a Maria que sim, a árvore era sua
amiga, amiga de dias e dias, meses e meses, anos e anos…
Maria Lua contou que, durante muito tempo, a viu todos os dias, viu-a a perder as suas folhas no outono, a
ficar despida, triste e frágil, no inverno, a crescer e a colorir na primavera e a ficar feliz, forte e frondosa no verão.
Aquela árvore forte e grande que ela podia ver todos os dias, ensinava-lhe que tudo que acontece de bom e
mau pode passar e renascer ainda mais forte e às vezes quem sabe, até mais bonito.
Nos dias em que estava triste, olhar para a árvore dava-lhe força para continuar e lutar, porque a árvore
também lutava.
Nos dias que estava feliz, a árvore dava-lhe muita alegria, pois parecia que era sua amiga e que sentia que
estava feliz com ela.
Esta árvore sempre me acompanhou nos dias bons e maus e parecia tão forte que ninguém a poderia destruir,
assim como eu desejava que nada me destruísse e olhando para a árvore eu acreditava ter tanta força como ela!
Disse Maria Lua à sua pequena Maria Estrela, sem pensar que esta pudesse entender tudo que dizia…
Foi então que Maria Estrela pegou delicadamente na mão de Maria Lua e disse com toda a sinceridade:
−

Sabes mãe, tu és a minha árvore!

E Maria Lua e Maria Estrela abraçaram-se porque eram ramos da mesma árvore!
Maria Lua sorria naquele abraço porque a sua Maria Estrela tinha percebido que sem árvores no nosso
mundo, simplesmente não temos vida!

Florbela Castro
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Sessão 3
QUADRO 3 – Cronograma
CRONOGRAMA
Nome:
DATA

CONTEÚDO

RECURSOS

DURAÇÃO

Sessão 1

Avaliação da fluência da
leitura

Ficha 1
Quadro 2

45mn

Sessão 2

Avaliação da compreensão
da leitura

Ficha 2
Ficha 2 – Correção
Ficha 3
Quadro 2

45mn

Sessão 3

Implementação do PALS

Cronograma

45mn

Sessões
4/5/6

Introdução ao estudo do
tema da obra: proteção do
ambiente

Imagem 1
Imagem 2
Imagem 3
Imagem 4
Imagem 5
Ficha 4
Imagem 6
Imagem 7
Ficha 4 – Correção
Ficha 5
Ficha 5 – correção
Ficha 6
Ficha 7
Fotos 1 a 4
Cartão 1

90 mn

Ficha 8 - Guião BIG6

180 mn

Cartão 2
Ficha 9

90 mn

Ficha 10
Ficha 11
Ficha 12
Ficha 13
Ficha 14
Ficha 15

90 mn

Sessão 7

Como consultar o
dicionário

Sessões
8/9

Aumentar a fluência e a
compreensão na leitura
(ler e recontar)
Aprender a pesquisar com
BIG6
Melhorar a capacidade de
fazer resumos e de
identificar a ideia principal
Melhorar a compreensão
de leitura e tornar os
alunos mais ativos na
tarefa

Sessões
10/11/12/13
Sessões
14/15
Sessões
16/17

Sessões
18/19

Desenvolver o espírito
criativo dos alunos
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135mn

45mn

90 mn

PONTUAÇÃO
1/5/10/15/20

Obra: “Pequenos Corações Verdes” de João Manuel Ribeiro
Tema: proteção do ambiente/ecologia

Sessões 4/5/6

IMAGENS

Imagem 1 – planeta Terra

Kit com desenhos da imagem para recortar: pássaros, coelhos, árvores, peixes, patos, personagens.

Image 2
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Images 3-4

Imagens 3,4, 5
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FICHA DE TRABALHO 4 – QUEM É QUEM?
QUEM É QUEM?
Tens, agora, 15 minutos (tempo limite) para resolver os três puzzles e identificar as personagens.
O primeiro a terminar (com o melhor tempo) ganhará 15 pontos; o segundo 10 e o terceiro 5 (não te esqueças
de registar os pontos na tua tabela).
NOTA: Para ganhares, tens de completar o puzzle e identificar a personagem. Só assim serás vencedor.
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FICHA 4 – “QUEM É QUEM?” – RESOLUÇÃO

Imagem 6 – Helena

Imagem 7 – Valéria

Imagem 8 – Marta
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FICHA DE TRABALHO 5 – “QUEM REPRESENTA O QUÊ?”
FICHA DE TRABALHO

QUEM REPRESENTA O QUÊ?
Viste que, cada personagem se preocupa com o Planeta!
Encontra palavras associadas à poluição, resolvendo a sopa de letras.
NOTA: se fores o primeiro a terminar o jogo, ganhas 5 pontos (Não te esqueças de registar os pontos na tua
tabela).

ATMOSFÉRICA
SOLO
POLUIÇÃO
TERRA
PLANETA
ÁGUA
SONORA

FICHA DE TRABALHO 5 – “QUEM REPRESENTA O QUÊ?” - RESOLUÇÃO

*Sopa de letras: ATMOSFÉRICA; SOLO; POLUIÇÃO; TERRA; PLANETA; ÁGUA; SONORA.
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Sessão 7

FICHA INFORMATIVA 6 - O QUE É UM DICIONÁRIO

Um dicionário é uma compilação de vocábulos ou de expressões, ordenados por ordem alfabética.

1. COMO CONSULTAR UM DICIONÁRIO
a. AS PALAVRAS
As palavras (entradas) são colocadas por ordem alfabética. No entanto, nenhum dicionário contém todas as
palavras de uma língua.
Existem algumas regras na apresentação das palavras:
⎯

O nome e o adjetivo são-nos apresentados no masculino, singular.

⎯

O verbo é apresentado no infinitivo.

2. INTERPRETAR UMA ENTRADA

http://profteresa.net/aprenderportugues/wp-content/uploads/2013/10/en-

Repara na entrada da palavra senão

3. DICIONÁRIOS ELETRÓNICOS
Na internet também encontras dicionários (eletrónicos) Ficam aqui alguns exemplos disponíveis na Internet:
⎯

Dicionário da Língua Portuguesa On-line. Personalizável, inclui um corretor ortográfico, gramática da
língua portuguesa, conjugador de verbos. Acesso às palavras mais pesquisadas.
http://www.priberam.pt/dlpo/dlpo.aspx

⎯

Dicionário da Porto Editora On-Line
http://www.portoeditora.pt/dol/
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FICHA DE TRABALHO 7 – CONSULTA DO DICIONÁRIO

FOTO

DEFINIÇÃO
Lago:

https://image.freepik.com/foto-gratis/rio-montanas-orilla-rocosapirineos_1398-5036.jpg

Vale:

Coral:

Floresta:
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PHOTO 1

PHOTO 2

https://image.freepik.com/foto-gratis/rio-montanas-orilla-

PHOTO 3

PHOTO 4

Sessões
8/9
CARTÃO 1 – QUESTIONÁRIO

1.

Descrição dos espaços;

2.

Identificação das personagens da história;

3.

Com quem fala Valéria.

4.

Se o Homem não tiver cuidado e respeitar a Natureza, o que pode acontecer?

5.

O que causa a poluição?
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Sessões
10/11/12/13
FICHA INFORMATIVA 8 - Guião de pesquisa BIG6:
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Sessões
14/15

CARTÃO 2 - QUESTIONÁRIO
Questões orientadoras para o tutor:
a) Identificação:
−

das personagens;

−

da ideia principal do excerto lido;

−

dos sonhos da personagem.

FICHA DE TRABALHO 9 – O DIÁRIO
Vais, agora, escrever uma página do teu diário, onde deverás integrar no teu texto, as palavras que
se encontram no quadro abaixo.
NÃO TE ESQUEÇAS DE:
•

Completar a data;

•

Falar sobre o que fizeste na aula;

•

Falar sobre os teus sonhos para preservar o Planeta;

•

Ilustrar a tua página do diário;

•

Despedir-te, no final do teu texto.

PALAVRAS A USAR NO TEXTO DIARÍSTICO:
Verde
floresta

árvores
rios

cotovia

Liberdade

peixes
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respeitar sonho futuro pássaros

rio

Sessões
16/17

FICHA DE TRABALHO 10– TEXTO 1
TEXTO 1
“Marta não fala com a Natureza como Valéria,
nem sonha com uma terra verde e florida como Helena.
Marta apenas sente com o seu coração vegetal.
Sente a dor da terra e da água
atravessada de venenos e de lixos.
Sente o nó na garganta pelo ar carregado
de fumos e ácidos que matam até o respirar.
Sente a irresponsabilidade - ou a maldade?
dos homens que trocam a vida pela morte,
a Natureza pelo desejo desmedido de riqueza,
o futuro feliz pelo efémero presente.
Sente o coração dorido, anestesiado pela alienação
de tantos meninos e meninas que, a continuarem assim,
não serão sequer homens e mulheres de amanhã.
Sente e sofre, e sabe que não pode ficar quieta
e calada, alheia de si e do mundo.
Sente e descobre que por si, sozinha,
pode pouco ou nada.
Sente que em Valéria e em Helena
- e em todos os meninos e meninas que amam a vida tem aliados para salvar a Natureza.
Sintonizadas no falar, no sonhar e no sentir,
Valéria, Helena e Marta
decidiram fundar um movimento que tem sede
nos gestos e atitudes de cada pessoa bem informada,
com um forte sentido de responsabilidade
relativamente à proteção do meio ambiente,
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em toda a sua dimensão humana.
- Este movimento podia ter no nome um desafio.
Podia chamar-se
"Salvem a Natureza"
- propôs Valéria.
Marta, que conhecia Valéria como a palma das suas mãos,
e que também sentia a respiração das palavras, atalhou:”
− Após registar no quadro as previsões dos alunos, o professor entrega a segunda parte do texto e pede para
que um aluno proceda à sua leitura.
− Finda a leitura, sob orientação do professor, os alunos irão verificar se as suas previsões eram ou não
coincidentes.
FICHA DE TRABALHO 11 – TEXTO 2
TEXTO 2
⎯ “Valéria, talvez queiras dizer antes "Salvemos a Natureza".
− Tens razão! - reconheceu Valéria.
− Não podemos excluir-nos dessa tarefa.
−

Fica então assente! - concluiu Helena.

− Somos a semente do movimento
“Salvemos a Natureza”
A semente! - repetiu.
Valéria propôs logo um plano de ação:
− E preciso escrever para as crianças de coração vegetal
que escreverão para as de todos os cantos e recantos do mundo.
Valéria justificou o seu plano, dizendo
que é preciso que todos saibam que a vida
está em perigo e é preciso salvar a vida.
− Eu acredito que quando todas as crianças
souberem, todas se recusarão a continuar os erros
dos homens..... E crucial - repetia - que esta
mensagem chegue ao coração de todos
os meninos e meninas que serão
os homens e as mulheres de amanhã.
Que serão os pais e mães
de novos meninos
e de novas meninas.
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Marta sentia que as palavras de Valéria
e a canção de Helena eram encantadoras,
mas era preciso empenhar a alma e o coração
e meter mãos à obra.
Marta partilhou este sentimento
- não será um pensamento? com as suas amigas, que concordaram,
e ...
... Puseram -se todas a pensar...,
a p-e-n -s-a-r devagar,
a pensar com as palavras,
a pensar com atenção,
a pensar com os pensamentos de uns e de outros,
a pensar com inteligência e com alma;
a pensar em sintonia com a terra, o mar e o ar,
a pensar com o coração vegetal,
a pensar, a pensar ...
e, depois de tantos pensamentos comuns,
decidiram dar corpo à ideia de Valéria
de escrever uma carta aos meninos e meninas
de todos os cantos e recantos do mundo.”
−

O professor entrega a última parte da história, em que as três personagens decidem criar um
movimento para salvar a natureza.
o

A descodificação desta parte do texto será feita pelo professor, para que os alunos possam,
agora, redigir uma carta, seguindo o modelo desta última parte.

FICHA DE TRABALHO 12 – TEXTO 3
TEXTO 3
Escreveram assim:
Ao coração de todos os meninos e meninas,
Os homens e mulheres de amanhã,
A dedicação da nossa voz e vida pequeninas
à Natureza que respeitamos de maneira sã.
Nós decidimos conhecer, amar e respeitar
tudo o que palpita, dá novos seres ao mundo,
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Os corações que batem, as raízes, os voos no ar,
as montanhas e os peixes no mar profundo.
Nós decidimos salvar as flores, os bichos
e os seres humanos, parte da Natureza,
conjurando vontades, empenhos e feitiços
para reduzir, reutilizar e reciclar com firmeza.
Comprometemo-nos a reduzir ti produção
de lixo, e o consumo de água e energia,
o uso de garrafas de vidro, plástico e latão,
de detergentes e peles - com ousadia!
Comprometemo-nos a reutilizar papéis,
a restaurar e conservar antes de deitar fora;
a recarregar isqueiros e pilhas, a ser fiéis
a objetos não descartáveis - sem demora!
Comprometemo-nos a reciclar o metal,
o plástico, o vidro, o cartão, a madeira
separando-os bem e de modo habitual
para repor e equilibrar a vida inteira.
Tomaremos ainda outras firmes decisões,
como defender as árvores e os animais,
salvar o litoral e os riachos de poluições,
evitar o avião, o automóvel, dar aos pedais.
Esta carta - sentida, sonhada e pensada –
é palavra segura de compromisso com a vida.
Estamos inteiros nesta palavra dada,
porque a palavra de criança não está poluída.”
− Em pares, os alunos irão, então, redigir uma carta dirigida à diretora do agrupamento sugerindo-lhe
algumas ações que poderão implementar na sua escola, com vista à sensibilização da comunidade
escolar para as questões da poluição.
−No final, os alunos lerão a sua carta aos colegas. (30mn)
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FICHA DE TRABALHO 13– A CARTA FORMAL

FICHA DE TRABALHO 14 – TEXTO INTEGRAL
TEXTO INTEGRAL
PEQUENOS CORAÇÕES VERDES
Escrito por

Ilustrado por

João Manuel Ribeiro

Susana Lima

Editora: OPERA OMNIA

Era uma Vez ...
... três meninas de coração vegetal:
Marta, Valéria e Helena.
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Marta conheceu Valéria certa tarde, no vale:
Cabelo ao Vento,
Valéria avançava no vale,
No verde vale,
Valéria.

Marta viu que Valéria falava com o riacho
que corria de pedra em pedra,
e este, correndo de pedra em pedra,
falava com ela.

As palavras do riacho tinham dentro
um grito de revolta contra a ignorância dos homens,
que não sabem o mal que estão a fazer
e cobrem de mercúrio, zinco, chumbo
e outros produtos químicos a Natureza,
tornando doentes os peixes
e infelizes e tristes as plantas e as árvores.

Também a chuva, que Valéria gostava de sentir no rosto,
dizia estar poluída quando caía do céu
e quando se encontrava com a água do mar.

Valéria, com os peixes, as plantas, as árvores.
e a chuva no pensamento, ouviu o mar dizer:
− Se os homens não tiverem juízo, o mar pode morrer
e os homens não podem viver sem o mar ...
− E também não podem viver sem o ar
que devia ser transparente, mas também está poluído
−

acrescentou Valéria.
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E o ar confirmou as palavras de Valéria,
apontando as causas da sua doença:
− As chaminés das fábricas,
os automóveis,
os aviões ...

− ... e os chumbinhos
de cento e cinquenta mil espingardas
− completou o pato,
que, metendo a pata em relato alheio,
contou a Valéria os malefícios dos caçadores
sobre os patos, os gansos, as aves e o próprio homem.
E preciso que todas as crianças do mundo,
que serão os homens do futuro, salvem a Natureza!
− disse Valéria, lavada em lágrimas.

É preciso salvar...
…os rios e riachos,
os lagos e lagoas,
os peixes e peixinhos,
os corais, os mariscos,
as conchas e conchinhas,
o mar,
o ar, o oxigénio, o vento,
as nuvens, a chuva,
os marrecos, os patos e os gansos, todos os pássaros,
e todos os homens
e Valéria e todas as Valérias do mundo.

Marta conheceu Helena no dia
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em que decidiram salvar uma árvore.
Quando os lenhadores chegaram, havia crianças
sentadas nos troncos e em redor da árvore.

Helena também lá estava.
Aqueles meninos e meninas de mãos dadas
ensinavam aos adultos
que todos os machados do mundo
não valem o que é vivo,
Com raízes na terra
que é de todos nós.

Nesse dia, Marta descobriu que Helena
era uma sonhadora.

Sonhava com uma terra
onde tudo é verde e florido
porque os homens amam a Natureza
e conhecem o dever de respeito que lhe devem.

Sonhava com árvores carregadas de frutos,
com coelhos a andar livremente por todos os lados
e com os pássaros em revoada.

Neste sonho de terra que Helena tem,
apesar de todas as pessoas respeitarem a natureza,
nada é perfeito, e, no meio de tanta gente boa,
existia um homem barrigudo e de grandes bigodes
que tinha uma cotovia aprisionada.
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Certa ocasião, Helena abriu o alçapão
e soltou o pássaro, que voou muito alto
e contou a todos os pássaros o feito de Helena.
Então, as aves cantaram à razão da sua alegria
e do seu canto - o feito de Helena
e, nela, de todas as crianças.

A cotovia, que representava todas as aves do mundo,
depositou na mão de Helena um ovo
- com uma vida lá dentro e o ovo segredou a Helena:
− Não basta libertar, é preciso defender e preservar.
Se assim for - continuou o ovo - pode ser que um arco-íris de sonho
risque o horizonte numa mensagem de esperança
e que o respeito pela Natureza seja um beijo
ao futuro e a todas as esperanças e a todos os voos.

Marta não fala com a Natureza como Valéria,
nem sonha com uma terra verde e florida como Helena.

Marta apenas sente com o seu coração vegetal.

Sente a dor da terra e da água
atravessada de venenos e de lixos.

Sente o nó na garganta pelo ar carregado
de fumos e ácidos que matam até o respirar.
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Sente a irresponsabilidade - ou a maldade?
dos homens que trocam a vida pela morte,
a Natureza pelo desejo desmedido de riqueza,
o futuro feliz pelo efémero presente.
Sente o coração dorido, anestesiado pela alienação
de tantos meninos e meninas que, a continuarem assim,
não serão sequer homens e mulheres de amanhã.

Sente e sofre, e sabe que não pode ficar quieta
e calada, alheia de si e do mundo.

Sente e descobre que por si, sozinha,
pode pouco ou nada.

Sente que em Valéria e em Helena
- e em todos os meninos e meninas que amam a vida tem aliados para salvar a Natureza.

Sintonizadas no falar, no sonhar e no sentir,
Valéria, Helena e Marta
decidiram fundar um movimento que tem sede
nos gestos e atitudes de cada pessoa bem informada,
com um forte sentido de responsabilidade
relativamente à proteção do meio ambiente,
em toda a sua dimensão humana.

- Este movimento podia ter no nome um desafio.
Podia chamar-se
"Salvem a Natureza"
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- propôs Valéria.
Marta, que conhecia Valéria como a palma das suas mãos,
e que também sentia a respiração das palavras, atalhou:
− Valéria, talvez queiras dizer antes "Salvemos a Natureza".
− Tens razão! - reconheceu Valéria.
− Não podemos excluir-nos dessa tarefa.
−

Fica então assente! - concluiu Helena.

− Somos a semente do movimento
“Salvemos a Natureza”
A semente! - repetiu.

Valéria propôs logo um plano de ação:
− E preciso escrever para as crianças de coração vegetal
que escreverão para as de todos os cantos e recantos do mundo.
Valéria justificou o seu plano, dizendo
que é preciso que todos saibam que a vida
está em perigo e é preciso salvar a vida.
− Eu acredito que quando todas as crianças
souberem, todas se recusarão a continuar os erros
dos homens..... E crucial - repetia - que esta
mensagem chegue ao coração de todos
os meninos e meninas que serão
os homens e as mulheres de amanhã.
Que serão os pais e mães
de novos meninos
e de novas meninas.

Marta sentia que as palavras de Valéria
e a canção de Helena eram encantadoras,
mas era preciso empenhar a alma e o coração
e meter mãos à obra.

Marta partilhou este sentimento
- não será um pensamento? com as suas amigas, que concordaram,
e ...
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... Puseram -se todas a pensar... ,
a p-e-n -s-a-r devagar,
a pensar com as palavras,
a pensar com atenção,
a pensar com os pensamentos de uns e de outros,
a pensar com inteligência e com alma;
a pensar em sintonia com a terra, o mar e o ar,
a pensar com o coração vegetal,
a pensar, a pensar ...

e, depois de tantos pensamentos comuns,
decidiram dar corpo à ideia de Valéria
de escrever uma carta aos meninos e meninas
de todos os cantos e recantos do mundo.

Escreveram assim:

Ao coração de todos os meninos e meninas,
Os homens e mulheres de amanhã,
A dedicação da nossa voz e vida pequeninas
à Natureza que respeitamos de maneira sã.

N ó s decidimos conhecer, amar e respeitar
tudo o que palpita, dá novos seres ao mundo,
Os corações que batem, as raízes, os voos no ar,
as montanhas e os peixes no mar profundo.

Nós decidimos salvar as flores, os bichos
e os seres humanos, parte da Natureza,
conjurando vontades, empenhos e feitiços
para reduzir, reutilizar e reciclar com firmeza.

Comprometemo-nos a reduzir ti produção
de lixo, e o consumo de água e energia,
o uso de garrafas de vidro, plástico e latão,
de detergentes e peles - com ousadia!

Comprometemo-nos a reutilizar papéis,
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a restaurar e conservar antes de deitar fora;
a recarregar isqueiros e pilhas, a ser fiéis
a objetos não descartáveis - sem demora!

Comprometemo-nos a reciclar o metal,
o plástico, o vidro, o cartão, a madeira
separando-os bem e de modo habitual
para repor e equilibrar a vida inteira.

Tomaremos ainda outras firmes decisões,
como defender as árvores e os animais,
salvar o litoral e os riachos de poluições,
evitar o avião, o automóvel, dar aos pedais.

Esta carta - sentida, sonhada e pensada é palavra segura de compromisso com a vida.
Estamos inteiros nesta palavra dada,
porque a palavra de criança não está poluída.
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Sessões
18/19
FICHA DE TRABALHO 15 – LETRA - “PEQUENOS CORAÇÕES VERDES”

Eu tenho três amigas,
É preciso reduzir,

de coração vegetal.

reutilizar e reciclar

São três amigas

tudo o que for possível

como não há igual.

para o planeta preservar.
Eu tenho uma amiga
É preciso decidir,

chamada Valéria;

com o coração e a cabeça,

salvar o planeta

e decidir bem (bem, bem)

p’ra ela é coisa séria.

mesmo que não apeteça.
Eu tenho uma amiga
Nós lemos a carta

chamada Helena;

que para nós foi escrita;

defender o planeta

é uma mensagem forte

é tarefa que vale a pena.

e também muito bonita.
Eu tenho uma amiga
Como Valéria, Helena e Marta

chamada Marta;

um trio responsável,

de lutar contra o lixo

nós queremos que o mundo seja

ela nunca se farta.

um lugar habitável.
Elas fundaram um movimento
O nosso pequeno coração é verde,

“Salvemos a Natureza”.

verde como a floresta;

Este movimento também é o meu,

verde e de todas as cores

(meu, meu, meu...),

que a vida lhe empresta.

podes crer, com toda a certeza.

João Manuel Ribeiro

É preciso que todos saibam

(a partir do livro “Pequenos Corações Verdes”)

que a vida está em perigo
e meter mãos à obra,

NOTA: Cada atividade concluída com sucesso

fazer o que for preciso.

ao longo do projeto receberá 5 pontos.

É preciso conhecer,
amar e respeitar
tudo o que palpita
na terra e no mar.
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PROPOSTA DE TRABALHO II
Sessão 1
FICHA DE TRABALHO 1: Avaliação da fluência da leitura
EXERCÍCIO
OS SAPATINHOS ENCANTADOS4

Era uma vez uma mulher muito bonita que tinha uma estalagem. Ela perguntava a todos os viajantes que ali
pernoitavam se tinham visto uma mulher mais bonita do que ela.
Disse-lhe um dia um viajante:
⎯ Ainda agora vi ali uma mulher mais bonita, a pentear-se, a uma janela.
⎯ Ai! era a minha filha! Pois vou mandar matá-la.
Então, mandou dois criados levá-la para o monte para a matar. A jovem pediu-lhes que não a matassem, que a
deixassem, que prometia não regressar a casa. Os criados tiveram pena dela e deixaram-na no monte. A jovem foi
caminhando sem rumo até que chegou a uma serra e viu uma casa. Como já era noite, pediu se a acolhiam, mas não
encontrou ninguém. Entrou, então, e fez a ceia, e assim que acabou de a fazer, escondeu-se. Nessa altura, chegam
os ladrões que vinham de fazer um roubo e, quando viram a ceia feita começaram a dizer:
⎯ Ai! quem nos dera saber quem é que fez a ceia! Se está aí alguém, que apareça.
E ela apareceu-lhes e contou-lhes o que lhe acontecera, coitadinha, e eles disseram:
⎯ Agora não se aflija. Há-de ficar connosco e fingimos que você é nossa irmã.
Dali para a frente, os ladrões lá iam para os seus roubos e ela ficava em casa. Eles gostavam muito dela,
estimavam-na muito e tratavam-na bem.

COELHO, Adolfo. Contos populares portugueses.

4

5. ed. Lisboa: Dom Quixote, 1999.

pp. 186-7

O conto foi adaptado para o português atual, tendo sido necessário proceder a algumas alterações, já que a
linguagem popular, mais antiga, traria problemas à compreensão da história, por parte dos jovens.
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Sessão 2
FICHA DE TRABALHO 2 Avaliação da compreensão da leitura
EXERCÍCIO
1. Lê o texto que se segue e circula a palavra correta.
2. Tens 2.5mn para concluir o exercício.
Texto

Um dia, uma velhota, que andava sempre a trabalhar de terra em terra, passou pela casa da mãe da jovem, e ela
disse-lhe:
⎯ Você como anda por muitas terras, (fale-me/diga-me/narre-me) se já viu uma cara mais
(feia/linda/singela) do que a minha.
E ela (cantou/perguntou/respondeu):
⎯ Vi. Vi uma rapariga que ainda (era/tinha/fora) mais linda que você no monte.
⎯ (Tu/Você/Vós) quando vai para lá? Quero que (te/se/lhe) leve uns sapatos.
Deu uns sapatos à velha e disse-lhe:
— Leve-lhos e diga-lhe (que/e/mas) é a mãe que lhos manda; (que/mas/logo) ela que os calce antes de
(eu/você/vós) ir embora. Eu quero ter a (certeza/dúvida/engano) que ela os calça. Olhe que (nós/ele/eu)
pago-lhe bem!
A mulher levou os (botões/sapatos/calções). Chegou lá e disse-lhe:
⎯ Aqui tem (esta/aquela/minha) surpresa que lhe manda a sua (irmã/mãe/tia).
Ela disse-lhe:
⎯ Eu

não

quero

cá

os

(botões/sapatos/calções)

nenhuns!

Os

meus

irmãos

dão-me

os

(botões/sapatos/calções) que eu quiser. Não quero.
A (menina/mãe/velha) teimou tanto com ela, que ela (largou/pegou/rejeitou) neles. Calçou um, fechou-se um
olho; (calçou/vestiu/enfiou) outro, fechou-se-lhe o outro e caiu (irreconhecíveis/morta/desmaiadas). Depois vieram
os ladrões, choraram muito (no/ao/pelo) pé dela, lastimaram muito a sua (fuga/morte/desmaios) e depois disseram:
⎯ Esta cara não (há-de/levarás/irá) ir para debaixo da terra. Vamos (mandá-la/levá-la/chorá-la) num caixão
à serra, porque passa (e/por/se) lá o filho do rei à (pesca/caça/caminhada) e ele vai ver esta flor.
(Depois/mas/pois), levaram-na à serra. Quando chegou o (pai/filho/tio) do rei e a viu, achou-a
(muito/pouco/nada) bonita e, depois, tirou-lhe um sapato (mas/e/enquanto) ela abriu um olho, tirou-lhe outro,
(escondeu/abriu/fechou) outro olho e ficou viva. Então, (deixou-a/marchou/levou-a) para casa e casou com ela.
COELHO, Adolfo. Contos populares portugueses.
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5. ed. Lisboa: Dom Quixote, 1999.

pp. 186-7

Correção da ficha de trabalho 2 - Avaliação da compreensão da leitura
Texto original
Um dia, uma velhota, que andava sempre a trabalhar de terra em terra, passou pela casa da mãe da jovem, e ela
disse-lhe:
⎯ Você como anda por muitas terras, diga-me se já viu uma cara mais linda do que a minha.
E ela respondeu:
⎯ Vi. Vi uma rapariga que ainda era mais linda que você no monte.
⎯ Você quando vai para lá? Quero que lhe leve uns sapatos.
Deu uns sapatos à velha e disse-lhe:
— Leve-lhos e diga-lhe que é a mãe que lhos manda; mas ela que os calce antes de você ir embora. Eu quero
ter a certeza que ela os calça. Olhe que eu pago-lhe bem!
A mulher levou os sapatos. Chegou lá e disse-lhe:
⎯ Aqui tem esta surpresa que lhe manda a sua mãe.
Ela disse-lhe:
⎯ Eu não quero cá os sapatos nenhuns! Os meus irmãos dão-me os sapatos que eu quiser. Não quero.
A velha teimou tanto com ela, que ela pegou neles. Calçou um, fechou-se um olho; calçou outro, fechou-se-lhe
o outro e caiu morta. Depois vieram os ladrões, choraram muito ao pé dela, lastimaram muito a sua morte e depois
disseram:
⎯ Esta cara não há-de ir para debaixo da terra. Vamos levá-la num caixão à serra, porque passa por lá o filho
do rei à caça caminhada e ele vai ver esta flor.
Depois, levaram-na à serra. Quando chegou o filho do rei e a viu, achou-a muito bonita e, depois, tirou-lhe um
sapato e ela abriu um olho, tirou-lhe outro, abriu outro olho e ficou viva. Então, levou-a para casa e casou com ela.
COELHO, Adolfo. Contos populares portugueses.

5. ed. Lisboa: Dom Quixote, 1999.

pp. 186-7

FICHA INFORMATIVA 3 – Texto integral
OS SAPATINHOS ENCANTADOS5
Era uma vez uma mulher muito bonita que tinha uma estalagem. Ela perguntava a todos os viajantes que ali
pernoitavam se tinham visto uma mulher mais bonita do que ela.
Disse-lhe um dia um viajante:
⎯ Ainda agora vi ali uma mulher mais bonita, a pentear-se, a uma janela.

5

O conto foi adaptado para o português atual, tendo sido necessário proceder a algumas alterações, já que a
linguagem popular, mais antiga, traria problemas à compreensão da história, por parte dos jovens.
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⎯ Ai! era a minha filha! Pois vou mandar matá-la.
Então, mandou dois criados levá-la para o monte para a matar. A jovem pediu-lhes que não a matassem, que a
deixassem, que prometia não regressar a casa. Os criados tiveram pena dela e deixaram-na no monte. A jovem foi
caminhando sem rumo até que chegou a uma serra e viu uma casa. Como já era noite, pediu se a acolhiam, mas não
encontrou ninguém. Entrou, então, e fez a ceia, e assim que acabou de a fazer, escondeu-se. Nessa altura, chegam
os ladrões que vinham de fazer um roubo e, quando viram a ceia feita começaram a dizer:
⎯ Ai! quem nos dera saber quem é que fez a ceia! Se está aí alguém, que apareça.
E ela apareceu-lhes e contou-lhes o que lhe acontecera, coitadinha, e eles disseram:
⎯ Agora não se aflija. Há-de ficar connosco e fingimos que você é nossa irmã.
Dali para a frente, os ladrões lá iam para os seus roubos e ela ficava em casa. Eles gostavam muito dela,
estimavam-na muito e tratavam-na bem.
Um dia, uma velhota, que andava sempre a trabalhar de terra em terra, passou pela casa da mãe da jovem, e ela
disse-lhe:
⎯ Você como anda por muitas terras, diga-me se já viu uma cara mais linda do que a minha.
E ela respondeu:
⎯ Vi. Vi uma rapariga que ainda era mais linda que você no monte.
⎯ Você quando vai para lá? Quero que lhe leve uns sapatos.
Deu uns sapatos à velha e disse-lhe:
— Leve-lhos e diga-lhe que é a mãe que lhos manda; mas ela que os calce antes de você ir embora. Eu quero
ter a certeza que ela os calça. Olhe que eu pago-lhe bem!
A mulher levou os sapatos. Chegou lá e disse-lhe:
⎯ Aqui tem estes sapatos que lhe manda a sua mãe.
Ela disse-lhe:
⎯ Eu não quero cá sapatos nenhuns! Os meus irmãos dão-me os sapatos que eu quiser. Não os quero.
A velha teimou tanto com ela, que ela pegou neles. Calçou um, fechou-se um olho; calçou outro, fechou-se-lhe o
outro olho e caiu morta. Depois vieram os ladrões, choraram muito ao pé dela, lastimaram muito a sua morte e
depois disseram:
⎯ Esta cara não há-de ir para debaixo da terra. Vamos levá-la num caixão à serra, porque passa por lá o filho
do rei à caça e ele vai ver esta flor.
Depois, levaram-na à serra. Quando chegou o filho do rei e a viu, achou-a muito bonita e, depois, tirou-lhe um
sapato e ela abriu um olho, tirou-lhe outro, abriu outro olho e ficou viva. Então, levou-a para casa e casou com ela.
Depois, foram visitar a bêbeda da mãe e ela ainda a queria mandar matar, mas não conseguiu.

COELHO, Adolfo. Contos populares portugueses.

5. ed. Lisboa: Dom Quixote, 1999.
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pp. 186-7

Sessão 3
O que já sabemos

O que queremos saber

O que pensamos saber

O que aprendemos

QUADRO 3 – Cronograma
CRONOGRAMA
Nome:
DATA

CONTEÚDO

RECURSOS

DURAÇÃO

PONTUAÇÃO
/5/10/15/20

Sessão 1

Avaliação da fluência da
leitura

Ficha 1
Quadro 2

45mn

Sessão 2

Avaliação
da
compreensão da leitura

Ficha 2
Ficha 2 – Correção
Ficha 3
Quadro 2

45mn

Sessão 3

Implementação

Cronograma

45mn

do

PALS
Sessões 4/5

Introdução ao estudo
do conto tradicional.

Sessões
6/7

Exploração do conto:
“A menina do
chapelinho vermelho”
Leitura do texto.
Reconto com
fantoches.
Oficina de escrita.

Sessões
8/9/10
Sessões
11/12
Sessões
13/14

/15

Ficha 4
Ficha 4 – correção
Cartas 1
Ficha de trabalho 5
Quadro 4
Tabela 1
Ficha 6
Ficha 7
Ficha 8
Ficha 9
Ficha 10
Ficha 11

Construção de um livro
carrossel

90mn

90mn

90mn

135mn

135mn
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Análise de um conto popular
Historicamente, o interesse dos intelectuais pelo conto popular surgiu no século XVII, quando, em 1697, Charles
Perrault publicou a primeira recolha de contos populares franceses, que incluía histórias tão conhecidas como "A
Gata Borralheira", "O Capuchinho Vermelho" e "O Gato das Botas". Esse interesse pela literatura popular acentuouse no século XIX, com os trabalhos dos irmãos Grimm, na Alemanha, e Hans Christian Andersen, na Dinamarca. Em
Portugal destacaram-se nessa tarefa investigadores como Teófilo Braga, Adolfo Coelho, Leite Vasconcelos e
Consiglieri Pedroso.
O conto é um recurso precioso na educação inclusiva, sobretudo com alunos com DEA, pois, para além de ajudar os
jovens a desenvolverem com equilíbrio emocional, também os ajudam a pensar e experimentar o mundo. Os contos
constituem uma narrativa ficcional, onde estão presentes a fantasia, os dons sobrenaturais, as personagens (magos,
bruxas, príncipes, princesas, reis, pessoas comuns) e objetos mágicos que fazem parte das histórias contadas. Na
verdade, muitos elementos aí presentes são retirados da observação direta (e pormenorizada) dos homens, da vida,
das paixões ou dos costumes e a moralidade que deles podemos extrair advém, normalmente, dos atos a que
assistimos. A caracterização das personagens é sumária e estereotipada: os heróis concentram em si os traços
positivos, enquanto os vilões evidenciam todos os aspetos negativos da personalidade humana. Dessa maneira
personifica-se o bem e o mal e manifesta-se insistentemente a vitória do primeiro sobre o segundo. Esta
característica permite que os jovens compreendam melhor a essência da história, uma vez que cada personagem
apresenta comportamentos esperados e lógicos.
Em síntese, podemos dizer que os contos tinham (têm) uma função de entretenimento e uma função educativa. Por
um lado, constituíam uma das formas de ocupar os tempos livres, geralmente os serões, reforçando os laços de
convivialidade entre os membros da comunidade e despertando a imaginação dos assistentes; por meio deles era
possível compensar a dureza e a monotonia da vida quotidiana, fugindo para mundos distantes e vivendo papéis e
situações empolgantes. Por outro, concediam aos mais velhos um instrumento privilegiado para levarem os mais
novos a interiorizarem valores e comportamentos considerados aceitáveis.

51

Texto: O chapelinho vermelho
Tema: a bondade/o respeito

Sessões 4/5
FICHA DE TRABALHO 4 – Jogo de memória
Dinâmica do jogo
−

A cada aluno é entregue um baralho de cartas.

−

Após todos terem o seu baralho, o professor explica as regras do jogo:
o Objetivo: identificar as cartas iguais, memorizando a sua localização;
desenvolver a capacidade de concentração de forma lúdica;
motivar os alunos para o estudo do conto.
o Número de participantes: individual.
o Peças:
o Cartão com as regras do jogo;
o 20 cartas com imagens referentes ao conto tradicional: “Os três ursos”.
o 2 cartas com personagens de vários contos.
o Regras:
o as peças devem estar baralhadas dispostas em quatro colunas com quatro linhas;
o as cartas devem estar com a imagem virada para baixo;
o cada participante terá 2mn para descobrir o máximo de pares;
o vencerá o aluno que terminar primeiro.
o Num segundo momento, o aluno é chamado para:6
▪ identificar uma personagem que se encontra na carta;
▪ referir a que conto pertencem a personagem;
▪ contar, pelo menos, um aspeto da história a que pertence a personagem;
o Será entregue, aos alunos, um cartão onde deverão registar as respostas
o certas/erradas de cada participante.
o NOTA: O vencedor do jogo acumulará 10 pontos.

6

À primeira resposta incorreta, o aluno senta-se e é chamado outro aluno; a resposta terá de ser imediata.
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CARTÕES
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FICHA DE TRABALHO 5 – A QUE HISTÓRIA PERTENÇO?
1.

Identifica UMA personagem dos contos tradicionais.

2.

Refere a história a que pertence.

3.

Conta um pouco da história.

4.

Não é possível escolher uma personagem já escolhida.

CARTA 1

-

Os três porquinhos;

-

Branca de Neve e os sete anões;

-

A menina dos fósforos;

-

O pequeno polegar;

-

A princesa e o grão de ervilha.
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CARTA 2

-

Os três porquinhos;

-

Hansel e Gretel e a Casinha de Gengibre;

-

O Capuchinho vermelho;

-

O lobo e os sete cabritinhos.

-

Alice no país das maravilhas.

-

Os três porquinhos;

-

Pinóquio;

-

A Bela Adormecida;

-

O Capuchinho Vermelho;

-

O Gato das Botas.

CARTA 3
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QUADRO 4
A QUE HISTÓRIA PERTENÇO?
Aluno

Quem sou eu?

A que conto pertenço?

Conheces mesmo a minha história?
Mostra-me o que sabes…

PONTUAÇÃO
5

5

10

1.
2.
…

NOTA: Os pontos registados no cartão, acumularão com os da aula.
Terminada esta atividade, é lido o título do conto e os alunos irão, em diálogo com o professor, prever o que irá
acontecer, referindo alguns pormenores da história.
As conclusões serão registadas na tabela que se apresenta a seguir e que resulta de uma adaptação. de Englert e
Mariage (1991, citados por Martins, 2008). Esta acompanhará o estudo do conto.

TABELA 1 – A menina do chapelinho vermelho
A MENINA DO CHAPELINHO VERMELHO
QUESTÕES

O que já sabemos

ALUNO

O

que

queremos

O que pensamos saber

O que aprendemos

5

10

saber
PONTUAÇÃO
5

5

1.
2.
…
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Sessões 6/7
FICHA DE TRABALHO 6 - A menina do Chapelinho Vermelho”
CONTO
A Menina do Chapelinho Vermelho 7
Era vez uma mulher que estava numa serra e teve duas filhas. A primeira chamava-se Maria.
Um dia, a avó das meninas foi à serra e encontrou a menina mais velha. A menina dirigiu-se à avó e beijoulhe a mão e a avó disse:

− Deixa estar, minha menina, que te hei-de dar um chapelinho vermelho; vai a minha casa buscá-lo.
A menina foi para casa da mãe, chorando que lhe fizesse um bolinho para levar à sua avozinha e a outra
irmã ficou em casa cheia de raiva.
A mãe perguntou-lhe:

− Então como conheces tu a tua avozinha?
A menina respondeu:

− Sei, porque estive agora com ela, e ela disse que me há-de dar um chapelinho vermelho.
A mãe fez-lhe o bolo e mandou-a levá-lo à avó.
A menina foi andando muito contente e, chegando a um caminho, encontrou um lobo-homem (tem
parte de homem e parte de lobo, mas não é o mesmo que lobisomem).
Andava a menina comendo amoras de um valado e perguntou-lhe o lobo-homem:

− Que fazeis aí, menina?
Ela respondeu:

− Estou comendo amorinhas.
O lobo-homem tornou a perguntar-lhe:

− Tu que levas aí?
Ela disse:

− Levo aqui um bolinho para a minha avozinha.
O lobo assim que ouviu falar nisto disse-lhe:

− Pois vais tu por aqui, que eu vou por ali, a ver quem chega Iá primeiro.
−

Contos populares portugueses, Consiglieri Pedroso

7

Adaptado, com pontuação e divisão em parágrafos alterados, a partir de Consiglieri Pedroso. 1984. Contos Populares
Portugueses. 5ª edição. Lisboa: Veja (págs 270 a 274)
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FICHA DE TRABALHO 7– OUVISTE A MINHA HISTÓRIA?
Dinâmica do jogo
− O professor entrega um baralho a cada grupo;
− Segue-se a explicação das regras do jogo:
o Objetivo:
▪

selecionar e ordenar as cartas de acordo com o excerto da história lida;

▪

desenvolver o espírito de equipa e entreajuda;

▪

desenvolver a capacidade de visualizar um texto;

▪

identificar e justificar emoções;

▪

motivar os alunos para o estudo do conto.

o Número de participantes:
▪

o jogo pode ser realizado com 6/8 alunos., que deverão juntar-se formando pares.

o Peças:
▪

Cartão com as regras do jogo;

▪

10 cartas com imagens referentes ao conto tradicional: “A menina do Chapelinho
Vermelho”.

o Regras:
▪

Cada grupo:
▪

coloca as cartas viradas para cima;

▪ tem 5mn para selecionar e ordenar as cartas;
▪ deve ser capaz de recontar a história.

Vencerá o grupo que conseguir passar, com sucesso, as duas fases do jogo. Este acumulará 20 pontos
(10 pela seleção e organização+10 pelo reconto). Se o grupo tiver apenas a primeira parte certa, terá
10 pontos. Qualquer outra situação não será contemplada.
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Sessões 8/9/10

FICHA DE TRABALHO 8 – Roleplay
TEXTO
Chegou ele primeiro e bateu à porta.
A velha veio e abriu a porta e disse:

− Entra, minha netinha, que hás-de estar gelada.
− Nisto a avó adormeceu.
Daí a pouco chegou a menina e bateu à porta. O lobo-homem falou em lugar da avó que estava a dormir:

− Entra, menina, que a porta está aberta.
A menina entrou e foi deitar-se com o lobo, julgando que era com a avó. Depois, quando está deitada,
começou a correr-lhe a mão pelo corpo e a dizer-lhe:

− Ó minha avozinha, para que tem você tanto cabelo pelo corpo?
O lobo respondeu:

− É para não ter frio de dia, minha netinha.
A menina tornou a perguntar:

− E para que tem você pernas tão compridas?
O lobo disse:

− É para correr muito, para andar muita terra em pouco tempo”.
Quando estavam com esta conversa, a avó (que era uma fada) acordou e preparou -se para encantar o
lobo.
A menina tornou a perguntar:

− Ó minha avozinha, para que tem você uns braços tão compridos?
O lobo respondeu:

− É para te abraçar bem, minha menina.
A menina tornou a perguntar:

− E para que tem você uma boca tão escachada?
− É para te comer bem, respondeu o lobo, e mais à tua avó. E ia para comer a menina.
Nisto a avó levantou-se muito depressa e deu-lhe uma pancada com a varinha de condão. E ficou o lobo
encantado.
Depois a avó encheu-o de foguetes e girassóis, deitou-lhe fogo. Logo que o lobo sentiu o pelo a arder,
deitou a fugir, que era o que a velha. E depois o lobo foi-se deitar ao poço do moinho, onde morreu afogado.
Depois, a avó começou a repreender a menina por ela ter falado com o lobo no caminho.
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A menina disse-lhe que ele a queria comer, mas ela disse-lhe que voltava a passar ali. A avó disse-lhe
que não tornasse a fazer aquilo.
Depois disse-lhe:

−

Agora, toma lá o chapelinho vermelho que te prometi. E tu fala sempre muito bem a toda a gente,

faz a vontadinha a todos e, se alguém te pedir água, dá-lha com boa vontade, que tu hás-de ser feliz.
Nisto foi a menina para a serra para casa da mãe. Não levava nada senão o chapelinho vermelho.
A outra irmã estava toda raivosa por não ter um chapelinho também.
A mãe depois mandou um dia a mais nova buscar água, mas ela não quis. A mais velha ofereceu -se logo e
disse:

− Ó minha mãezinha, dê cá que eu vou.
E assim foi.
Contos tradicionais portugueses, Consiglieri Pedroso

Ficha de trabalho 9: “ A MENINA DO CHAPELINHO VERMELHO”

A. Ao ler o texto foste, certamente, invadido de sentimentos muito diversos: medo, raiva, espanto, surpresa…
i. Vais, então, identificar os sentimentos das personagens da história, nas frases transcritas.
ii. Não te esqueças de ir ao texto para contextualizares as reações das personagens. Sublinha-as para te
orientares no exercício proposto.
iii. Para te ajudar, tens abaixo as “famílias dos sentimentos”.
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B. A “FAMÍLIA DOS SENTIMENTOS”

Alexas_Fotos from Pixabay
Alexas_Fotos from Pixabay

A FAMÍLIA AMOR

A FAMÍLIA ALEGRIA

Leonardo Valente from Pixabay

A FAMÍLIA CONFIANÇA

interesse

diversão

calma

inspiração

gratidão

relaxamento

bondade

entusiasmo

serenidade

apego

encanto/deslumbramento

aceitação

paixão

felicidade

otimismo

afeto

agitação

admiração

Alexas_Fotos from Pixa-

A FAMÍLIA SURPRESA
distração
espanto
incerteza
indecisão
agitação
espanto

flockine from Pixabay

A FAMÍLIA TRISTEZA

Paolo Ghedini from Pixabay

A FAMÍLIA MEDO
apreensão

desilusão
preocupação
desgosto

preocupação
receio
ansiedade

carente
cansaço/debilidade
desespero
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pânico
pavor

aixklusiv from Pixabay

Pexels from Pixabay

A FAMÍLIA VERGONHA

Lorak27 from Pixabay

A FAMÍLIA REPUGNÂNCIA

A FAMÍLIA RAIVA

Vulnerabilidade/fragilidade

tédio

impaciência

constrangimento

desconforto

aborrecimento

embaraço

desânimo

inquietação

culpa

traição

irritação

remorso

repugnância

fúria

humilhação

aversão/desagrado

raiva

C. Coloca, à frente da frase, a(s) emoção(ões) aí presentes, justificando a tua escolha.

1. Entra, minha netinha, que hás-de estar gelada.
2. Entra, menina, que a porta está aberta.
3. Ó minha avozinha, para que tem você tanto cabelo pelo corpo?
4. E para que tem você uma boca tão escachada?
5. Nisto a avó levantou-se muito depressa e deu-lhe uma pancada com a varinha de condão.
6. Logo que o lobo sentiu o pelo a arder, deitou a fugir, que era o que a velha.
7. Depois, a avó começou a repreender a menina por ela ter falado com o lobo no caminho.
8. A avó disse-lhe que não tornasse a fazer aquilo.
9. E tu fala sempre muito bem a toda a gente, faz a vontadinha a todos e, se alguém te pedir água, dá-lha com
boa vontade, que tu hás-de ser feliz.

10. Ó minha mãezinha, dê cá que eu vou.
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Sessões 11/12
FICHA DE TRABALHO 10 – Conclusão do conto
TEXTO
Estava na fonte enchendo o cântaro, passou uma velhinha, que era a mesma que lhe tinha dado o
chapelinho vermelho, mas que ela não conheceu porque ia de outra maneira. A velhinha pediu água à menina
do chapelinho vermelho e esta deu-lha com muito bom modo.
Depois a velha disse-lhe:

− Olha, tu és a menina do chapelinho vermelho?
A menina respondeu:

− Sou sim, minha senhora.
A velha disse-lhe:

− Pois olha, faz tudo sempre bem e trata bem todos, que eu hei-de dar-te uma prenda de botares flores
pela boca quando falares para alguém.
Depois a velha foi-se embora.
Foi a menina para casa com a água. A mãe ralhou com ela por ela tardar.
E ela disse:

− Minha mãe, eu venho agora porque estive a dar água e a conversar com uma velhinha e ela disse-me
que me havia de dar uma prenda.
E começou a deitar flores pela boca.
Nisto a mãe perguntou-lhe o que fizera ela à velhinha para ela lhe dar aquela prenda.
A menina disse:

− Ela pediu-me água e eu disse-lhe que a fosse beber à fonte.
E ela disse-me:

− Fadada sejas tu, que o prémio que recebas seja deitares flores pela boca.
A irmã mais nova, que estava com muita inveja, quis ir à água também. E foi. Apareceu-lhe a mesma
velhinha e disse-lhe:

− Ó! Menina, dás-me uma pinguinha de água?
Ela respondeu-lhe:

− Ora! Eu dou-lhe agora água! Vá bebê-la à fonte!
A velha disse-lhe:
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− Fadada sejas tu, que laves as mãos e nunca elas se lavem; e quando falares, deitarás chanquinos8 pela
boca.
Foi ela para o pé da mãe e ela perguntou-lhe o que ela tinha feito que se tinha demorado tanto.
Ela disse:

− Ora, passou lá uma velha. Pediu-me água e eu ralhei com ela e disse-lhe que fosse bebê-la à fonte. E
nisto começou a deitar chanquinos pela boca.
A mãe ganhou raiva à mais velha e começou a bater-lhe por ela ter ensinado errado a irmã.
A menina do chapelinho vermelho fugiu para o monte. Andou por ali muito tempo morta com fome, toda
rota e esfarrapada. Foi depois ser moça de servir.
Um dia apareceu ali um príncipe que ia à caça e perguntou-lhe, vendo-a tão linda, o que fazia por ali. A
menina contou-lhe tudo. E nisto começou a deitar flores pela boca.
O príncipe, quando viu isto, disse-lhe que ficasse ali, que a mandava buscar para casar com ela.
Depois, o príncipe preparou uma carruagem e veio buscá-la à serra. E assim fez. Depois, recebeu-a
como sua esposa. E a outra irmã ficou sempre deitando os chanquinos pela boca.

FICHA DE TRABALHO 11 -Texto integral
CONTO
A Menina do Chapelinho Vermelho 9
Era vez uma mulher que estava numa serra e teve duas filhas. A primeira chamava-se Maria.
Um dia, a avó das meninas foi à serra e encontrou a menina mais velha. A menina dirigiu-se à avó e beijoulhe a mão e a avó disse:

− Deixa estar, minha menina, que te hei-de dar um chapelinho vermelho; vai a minha casa buscá-lo.
A menina foi para casa da mãe, chorando que lhe fizesse um bolinho para levar à sua avozinha e a outra
irmã ficou em casa cheia de raiva.
A mãe perguntou-lhe:

− Então como conheces tu a tua avozinha?

8

9

Sapos pequenos
Adaptado, com pontuação e divisão em parágrafos alterados, a partir de Consiglieri Pedroso. 1984. Contos

Populares Portugueses. 5ª edição. Lisboa: Veja (págs 270 a 274)
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A menina respondeu:

− Sei, porque estive agora com ela, e ela disse que me há-de dar um chapelinho vermelho.
A mãe fez-lhe o bolo e mandou-a levá-lo à avó.
A menina foi andando muito contente e, chegando a um caminho, encontrou um lobo-homem (tem
parte de homem e parte de lobo, mas não é o mesmo que lobisomem).
Andava a menina comendo amoras de um valado e perguntou-lhe o lobo-homem:

− Que fazeis aí, menina?
Ela respondeu:

− Estou comendo amorinhas.
O lobo-homem tornou a perguntar-lhe:

− Tu que levas aí?
Ela disse:

− Levo aqui um bolinho para a minha avozinha.
O lobo assim que ouviu falar nisto disse-lhe:

− Pois vais tu por aqui, que eu vou por ali, a ver quem chega Iá primeiro.
Chegou ele primeiro e bateu à porta.
A velha veio e abriu a porta e disse:

− Entra, minha netinha, que hás-de estar gelada.
− Nisto a avó adormeceu.
Daí a pouco chegou a menina e bateu à porta. O lobo-homem falou em lugar da avó que estava a dormir:

− Entra, menina, que a porta está aberta.
A menina entrou e foi deitar-se com o lobo, julgando que era com a avó. Depois, quando está deitada,
começou a correr-lhe a mão pelo corpo e a dizer-lhe:

− Ó minha avozinha, para que tem você tanto cabelo pelo corpo?
O lobo respondeu:

− É para não ter frio de dia, minha netinha.
A menina tornou a perguntar:

− E para que tem você pernas tão compridas?
O lobo disse:

− É para correr muito, para andar muita terra em pouco tempo”.
Quando estavam com esta conversa, a avó (que era uma fada) acordou e preparou-se para encantar o
lobo.
A menina tornou a perguntar:
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− Ó minha avozinha, para que tem você uns braços tão compridos?
O lobo respondeu:

− É para te abraçar bem, minha menina.
A menina tornou a perguntar:

− E para que tem você uma boca tão escachada?
− É para te comer bem, respondeu o lobo, e mais à tua avó. E ia para comer a menina.
Nisto a avó levantou-se muito depressa e deu-lhe uma pancada com a varinha de condão. E ficou o lobo
encantado.
Depois a avó encheu-o de foguetes e girassóis, deitou-lhe fogo. Logo que o lobo sentiu o pelo a arder,
deitou a fugir, que era o que a velha. E depois o lobo foi-se deitar ao poço do moinho, onde morreu afogado.
Depois, a avó começou a repreender a menina por ela ter falado com o lobo no caminho.
A menina disse-lhe que ele a queria comer, mas ela disse-lhe que voltava a passar ali. A avó disse-lhe
que não tornasse a fazer aquilo.
Depois disse-lhe:

−

Agora, toma lá o chapelinho vermelho que te prometi. E tu fala sempre muito bem a toda a gente,

faz a vontadinha a todos e, se alguém te pedir água, dá-lha com boa vontade, que tu hás-de ser feliz.
Nisto foi a menina para a serra para casa da mãe. Não levava nada senão o chapelinho vermelho.
A outra irmã estava toda raivosa por não ter um chapelinho também.
A mãe depois mandou um dia a mais nova buscar água, mas ela não quis. A mais velha ofereceu -se logo e
disse:

− Ó minha mãezinha, dê cá que eu vou.
E assim foi.
Estava na fonte enchendo o cântaro, passou uma velhinha, que era a mesma que lhe tinha dado o
chapelinho vermelho, mas que ela não conheceu porque ia de outra maneira. A velhinha pediu água à menina
do chapelinho vermelho e esta deu-lha com muito bom modo.
Depois a velha disse-lhe:

− Olha, tu és a menina do chapelinho vermelho?
A menina respondeu:

− Sou sim, minha senhora.
A velha disse-lhe:

− Pois olha, faz tudo sempre bem e trata bem todos, que eu hei-de dar-te uma prenda de botares flores
pela boca quando falares para alguém.
Depois a velha foi-se embora.
Foi a menina para casa com a água. A mãe ralhou com ela por ela tardar.
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E ela disse:

− Minha mãe, eu venho agora porque estive a dar água e a conversar com uma velhinha e ela disse-me
que me havia de dar uma prenda.
E começou a deitar flores pela boca.
Nisto a mãe perguntou-lhe o que fizera ela à velhinha para ela lhe dar aquela prenda.
A menina disse:

− Ela pediu-me água e eu disse-lhe que a fosse beber à fonte.
E ela disse-me:

− Fadada sejas tu, que o prémio que recebas seja deitares flores pela boca.
A irmã mais nova, que estava com muita inveja, quis ir à água também. E foi. Apareceu-lhe a mesma
velhinha e disse-lhe:

− Ó! Menina, dás-me uma pinguinha de água?
Ela respondeu-lhe:

− Ora! Eu dou-lhe agora água! Vá bebê-la à fonte!
A velha disse-lhe:

− Fadada sejas tu, que laves as mãos e nunca elas se lavem; e quando falares, deitarás chanquinos10 pela
boca.
Foi ela para o pé da mãe e ela perguntou-lhe o que ela tinha feito que se tinha demorado tanto.
Ela disse:

− Ora, passou lá uma velha. Pediu-me água e eu ralhei com ela e disse-lhe que fosse bebê-la à fonte. E
nisto começou a deitar chanquinos pela boca.
A mãe ganhou raiva à mais velha e começou a bater-lhe por ela ter ensinado errado a irmã.
A menina do chapelinho vermelho fugiu para o monte. Andou por ali muito tempo morta com fome, toda
rota e esfarrapada. Foi depois ser moça de servir.
Um dia apareceu ali um príncipe que ia à caça e perguntou-lhe, vendo-a tão linda, o que fazia por ali. A
menina contou-lhe tudo. E nisto começou a deitar flores pela boca.
O príncipe, quando viu isto, disse-lhe que ficasse ali, que a mandava buscar para casar com ela.
Depois, o príncipe preparou uma carruagem e veio buscá-la à serra. E assim fez. Depois, recebeu-a
como sua esposa. E a outra irmã ficou sempre deitando os chanquinos pela boca.
Contos Populares portugueses, Consiglieri Pedroso

10

Sapos pequenos
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Sessões 13/14/15
Os alunos criarão um livro de carrossel, inspirado na história estudada.

Foto exemplificativa do livro carrossel da editora Edicare (história tradicional dos irmãos Grimm)
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Mentoria
MENTORIA COMO ABORDAGEM PARA APOIAR JOVENS COM
PERTURBAÇÕES DE APRENDIZAGEM QUE CORREM O RISCO DE
ABANDONAR A ESCOLA PRECOCEMENTE
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
Ajudar os alunos com perturbações de aprendizagem, suscitando mudanças de pensamento e de
comportamento que criam barreiras na sua aprendizagem e no seu desenvolvimento, dando-lhes
apoio para uma nova perspetiva do que é possível fazer
Conceitos Chave: Teoria e Prática de Mentoria, Relação de Mentoria, Processo de mentoria

Enquadramento Teórico
O mentor é uma pessoa que contribui com o seu conhecimento, experiências e perspetivas; a premissa
é que o mentor orienta o mentorado no seu desenvolvimento pessoal e profissional. (Lindgren,
Lindgren, U. (2000)1 Nilsson, C. (2005)2. Samier & Fraser, (2000)3
Mathisen (2008)4 também oferece uma definição dupla, sendo uma parte vocacionada para a carreira,
para desenvolver o conhecimento profissional, e a outra parte lida com o apoio no desenvolvimento
psicossocial.

1

Lindgren, U. (2000). En empirisk studie av mentorskap i högre utbildning i Sverige- innebörd, utformning och effekter
[Estudo empírico de orientação no ensino superior na Suécia – significado, forma e efeitos]. Umeå: Umeå University,
Department of Swedish & Social Science subjects.
2
Nilsson, C. (2005) . Mentorsprogram. En utvärdering av mentorsprogrammet på småländska höglandet [Programas de
mentores. Uma avaliação do programa de mentores nas montanhas de Småland]. Skriftserie för individ- och familjeomsorg
[Séries de publicações para o cuidado de indivíduos e famílias] (digital) 2005.2. ISSN: 1653–1760
3
Samier, E., & Fraser, S. (2000).Orientação em Administração Pública: considerações concetuais e pragmáticas. Revista de
Administração Educativa, 38(81), 83–101. doi:10.1108/09578230010310993
4
Mathisen, P. (2008). Mentor. Om mentoring i teori og praksis [Mentor. Sobre mentoria na teoria e na prática]. Bergen:
Fagbokforlaget.
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O mentor também pode ser descrito como uma pessoa prática / sensível que tem interesse em apoiar
as pessoas menos experientes no seu desenvolvimento; na prática, a orientação pode ser resumida
como uma combinação de apoio emocional e prático (Lauvås & Handal, (2015)5
O conceito-chave nas definições de orientação é a descrição das duas partes, o mentor e o mentorado.
O mentorado é considerado uma pessoa ativa, na procura de conhecimento, que por si só é
responsável pela sua aprendizagem. São as necessidades, os interesses e as perguntas do mentorado
que orientam a reflexão e a análise da conversa. Antes da primeira reunião com o mentor, o mentorado
deve elaborar os seus objetivos pessoais no que diz respeito à aprendizagem e ao desenvolvimento.
(Ahlström, (2007)6
Teorias relevantes no contexto
Tipos de Teorias
Teorias do Desenvolvimento

Teorias na Educação
Idade e etapa;
Teorias
de
estágio
de
desenvolvimento
para
professores;
Preocupações do professor;
Teorias
cognitivas
do
desenvolvimento;
Recolha de papéis sociais;
Teoria de interação social;
Modelo de reflexão;
Teoria do Capital Social;
Teoria do eu possível.

Mentoria
É uma fase de desenvolvimento
que melhora a vida pessoal e
profissional do mentor e do
mentorado.

Teorias de Aprendizagem de
Adultos

Teoria de aprendizagem de
adultos;
Modelo de mentoria;
Teoria
de
aprendizagem
experimental;
Reflexão Crítica.
Teoria
de
Transferências
Sociais.

Auxilia a aprendizagem e o
crescimento através da reflexão
sobre a prática.

Teoria Económica

5

Baseado no custo social e na
reciprocidade,
onde
os
mentores e os mentorados
avaliam os custos e os

Lauvås, P., & Handal, G. (2015). Handledning och praktisk yrkesteori [Supervisão e teoria prática do trabalho]. Lund:
Studentlitteratur.
6 Ahlström, G. (2007). Mentorskap. Erfarenheter för personlig och professionell utveckling [Mentoria. Experiências
para o desenvolvimento pessoal e profissional]. Stockholm: Liber
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Teoria de Aprendizagem

Modelos
de
ção/Desenvolvimento
Competências

Teoria da Liderança

Teoria de Modelo Exemplar;
Teoria de Aprendizagem Social;
Modelo de Aprendizagem;
Teorias Construtivistas/
Socioculturais.
Forma- Modelo de formação cognitiva;
de Modelo de Supervisão Clínica;
Modelo de desenvolvi-mento
de competências.
Teoria da Contingência;
Teoria da Transformação.

benefícios para determinar se o
relacionamento é viável.
Permite que a aprendizagem
exista para o mentor e para o
mentorado. O mentorado
aprende através da observação,
da socialização e da
inculturação.
É uma prática de supervisão
que envolve formação e
desenvolvimento
de
competências
para
o
mentorado.
Acontece quando os mentores
adaptam as suas competências
e as suas técnicas de forma a
responder às necessidades dos
mentorados e à situação em
causa.

LINKS E RECURSOS PARA MAIS INFORMAÇÕES:
https://www.teachertoolkit.co.uk/2018/10/27/good-mentor/
http://www.sec-ed.co.uk/best-practice/developing-a-mentoring-programme/
Risks and Rewards of School-Based Mentoring Relationships: A Reanalysis of the Student Mentoring
Program Evaluation Lyons, Michael D.; McQuillin, Samuel D. – School Psychology Quarterly, 2019
"I Expect It to Be Great . . . But Will It Be?" An Investigation of Outcomes, Processes, and Mediators
of a School-Based Mentoring Program Laco, Dávid; Johnson, Wendy – Youth & Society, 2019
https://doi.org/10.1080/13611267.2012.701965

The Impact of School-Based Mentoring on

Adolescents' Social-Emotional Health Komosa-Hawkins, Karen – Mentoring & Tutoring: Partnership
in Learning, 2012

Organização
•
•
•
•

Sessões personalizadas (apenas com um estudante);
Professor/profissional associado (ao estudante);
Sala adequada para reuniões individuais;
A duração do contacto e o número de sessões vão depender das necessidades do aluno;
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•

A duração da sessão de orientação deve ser de 1 a 1,5 horas por semana (dependendo das
necessidades do aluno).

Materiais Necessários7
•
•

Papel para anotações;
Papel e lápis para o aluno (mentorado) e o mentor usarem, caso seja necessário.

Processo da tarefa
Lembrar! Mentoria não é Ensino
Prepare-se para a primeira sessão de mentoria com o mentorado
Considerar quais as expetativas que tem do mentorado e que expetativas tem ele de si.
Defina o que vai falar na primeira reunião e crie um plano que contenha os principais tópicos:

PONTOS IMPORTANTES PARA A PRIMEIRA REUNIÃO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7

Onde vai ser realizada a primeira reunião?
A disposição da sala é a adequada?
Consegue garantir que não há interrupções?
Que tipo de questões limite vão ser abordadas e de que forma?
Existe algum documento que o mentor e o mentorado devem assinar?
mentor tem o consentimento dos pais ou da pessoa responsável? (caso seja necessário)
Quanto tempo dura a reunião?
É necessário gravação?
O que precisa saber sobre o mentorado e ele sobre ti enquanto mentor?
O que acontece se o mentorado não aparecer?

Além disso, é útil ter água engarrafada e lenços disponíveis
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As minhas expetativas:
•

O que o meu mentorado espera:
•
•

Primeira reunião
Conhecer-se um ao outro.

Temas chave a considerar
• Informações gerais relevantes;
• Desenvolver a relação.

• Concordar com regras básicas (por exemplo,
datas, horas, compromissos, limites aos
cancelamentos, a não ser que seja uma
emergência, etc.);
• Analisar como pode acompanhar o
funcionamento da mentoria para o mentor
e para o mentorado (por exemplo, sessões
de check-in com discussão planeada sobre:
”de que forma isto está a funcionar

Conversar sobre como podem trabalhar em
conjunto.
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Discutir
e
estabelecer
objetivos
de
desenvolvimento.
Considerar e acordar as próximas etapas/ações.

contigo?” com consentimento em ser
aberto e construtivo no feedback);
• Tendo
em
consideração
o
que
precisa/deseja registar e como irá ser feito
(por exemplo, o mentorado envia a
solicitação de reunião com um resumo da
sessão estabelecida, o mentorado é
responsável por registar os pontos de ação
estabelecidos e enviar por e-mail ao mentor
no fim da reunião, etc..).
• Definir objetivos e metas para a mentoria.
•
•

Concordar ações (por exemplo, o que vai
acontecer e quando)
Concordar o esboço da sessão da
próxima reunião, hora e local

Próxima reunião
Temas-chave
Revisão dos principais objetivos e os progressos
• Abordar
o
progresso
alcançado
desde a última reunião.
comparando-o com o que foi analisado na
reunião anterior;
• Conversar sobre o que funcionou bem, o
que não funcionou tão bem e o que poderia
ter sido feito de forma diferente;
• Acordar os próximos passos relevantes.
• Acordar objetivos /áreas de destaque para o
próximo período de mentoria;
• Considerar questões e desafios, bem como
os pontos fortes;
• Considerar opções, discutir ideias para
avançar;
• Acordar os próximos passos.
• Explorar a relação de trabalho na mentoria,
tanto da perspetiva do mentor como da
perspetiva do mentorado.
• Identificar o que está a funcionar bem e o
que não está bem, e o que o mentor e o
mentorado devem fazer de forma diferente;
• Acordar quaisquer alterações/

Planificação do próximo tópico/ período de
tempo/ prioridade.

Feedback sobre o relacionamento da mentoria.
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Considerar
e
ações/etapas.

concordar

as

próximas

incorporações à parceria da mentoria.
• Resumir as ações acordadas (quem está a
fazer o quê e quando);
• Concordar o esboço da próxima sessão, da
reunião, hora e local.

Utilizar o modelo GROW como estrutura da Mentoria

• OBJETIVO
• Acordar o tema de debate;
• Acordar o objetivo específico da sessão;
• Definir objetivo a longo prazo (se for

necessário).
• REALIDADE
• Solicitar a auto-avaliação;
• Apresentar exemplos de feedback;

Estrutura
da
Mentoria
GROW

• Evitar ou verificar suposições;
• Excluir antecedentes irrelevantes.
• OPÇÕES
• Abranger as diferentes opções;
• Pedir sugestões ao mentorado;
• Apresentar soluções com cuidado;
• Garantir que as escolhas são feitas pelo

mentorado.
• VONTADE
• Comprometer-se com a ação;
• Identicar possíveis obstáculos;
• Especificar as etapas e definir o

tempo;
• Aceitar o apoio.
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Ter uma conversa sobre Mentoria
A conversa sobre mentoria deve ser estruturada, levando cada elemento da discussão (autorreflexão;
estabelecer e definir objetivos; definir ações e prazos) à conclusão de um ciclo de comunicação
separado.
Resumir
brevemente o que
foi abordado e
acordado

Observação e
Feedback

Introduzir
com
uma boa questão
aberta

Ouvir
e fazer
perguntas
de
acompanhamento
(investigação);
Técnica do Funil.

Se o mentorado se afastar do tema, o mentor pode levar a discussão para o caminho certo aceitando
a questão, e ao mesmo tempo dizendo algo como: “Vamos voltar a isto quando olharmos para o XYZ
mais tarde”.
Pode ser um desafio manter o foco e ouvir. Pode estar a pensar no futuro e em qual será a sua próxima
pergunta, esperando para falar em vez de ouvir. A escuta ativa responde através do contacto visual,
acenando com a cabeça, pequenas expressões faciais e a repetição ocasional das palavras.

Perguntas abertas, fechadas e de investigação
O Funil é uma referência visual útil para questionar as competências.
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ABERTO
INVESTIGAR

Escuta Ativa
Investigar

….. esclarecer ou comprometer

FECHADO

VERIFICAR

…..entendido

Uma pergunta aberta não pode ter como resposta sim ou não, requer uma resposta desenvolvida.
Estas perguntas são estruturadas para incentivar uma resposta extensa. Dão ao mentorado um espaço
aberto para responder.
Uma pergunta de investigação ajuda a ficar sob a superfície de uma resposta inicial. Estas perguntas
são utilizadas para saber mais pormenores. Ajuda o mentorado a explorar uma questão em
profundidade
Uma pergunta fechada é estruturada para obter uma resposta sim ou não. Estas perguntas são
utilizadas para esclarecer ou para se comprometer com alguma coisa.
As perguntas de reflexão e de comparação também são úteis.
Uma pergunta de reflexão repete algo que o mentorado disse ou insinuou. Isto ajuda-os a sentir o
impacto do que disseram e proporciona novas perspetivas.
Uma pergunta de comparação é um tipo de pergunta fechada e ajuda o mentorado a refletir. Pode
apresentar ao mentorado opções sobre o caminho mais adequado a seguir.

Exemplo de sequência de perguntas:
• “Fale-me sobre...?” aberta
• “Como se prepara?” aberta (auxiliar)
• “Qual foi o ponto de partida?” investigar
11

•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Então, o que aconteceu depois?” investigar
“Quem mais estava envolvido?” investigar
“Como responderam?” investigar
“Quais foram os seus pensamentos nesta fase?” investigar
“Quais foram os principais resultados?” investigar
“Então, isso demorou 6 semanas?” fechada -esclarecedora
“A ideia foi sua ou de outra pessoa?” fechada - esclarecedora
“O projeto terminou dentro do prazo?” fechada - esclarecedora
“Então, deixe-me ver se o acompanhei...” verificar resumindo

O acrónimo LISTEN resume os recursos da escuta ativa.

I

S

• ouvir o que

•Interpretar

•Demonstrar

está a ser
dito
• e a forma
como está a
ser dito

as
mensagens
não verbais

L

atenção

T

E

N

•Tentar
perceber
e
não
apenas
ouvir.

• Avaliar

•Neutralizar
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e
resumir a
mensagem
.

os
sentimentos.

LINKS E RECURSOS PARA MAIS INFORMAÇÕES:
https://www.sheffield.ac.uk/polopoly_fs/1.110468!/file/cipd_mentoring_factsheet.pdf
https://www.dur.ac.uk/resources/hr/mentoring/Mentoring-anOverviewMikeMunroTurner.pdf
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incluídas em alguns deles servem de inspiração e procuram exemplificar como é que os métodos
podem ser postos em prática. É importante ler as instruções antes de pôr em prática qualquer um
dos métodos apresentados.
Finalmente, aqui está uma visão geral das várias ferramentas pedagógicas.

1. A abordagem RTI - Prevenção antes da intervenção.
2. Atividades de leitura.
3. Ensino da compreensão de leitura.
4. Ensino do conhecimento de palavras.
5. Mentoria.

2

