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Resumo 

_____________________________________________________________________________________ 

 

RESUMO 

 

 

O presente estudo subordina – se ao tema “Metodologias do Ensino – Aprendizagem da 

Escrita na 1ª Fase do Ensino Básico Integrado, no Pólo Nº VI de Cutelo Branco 

Concelho de S. Domingos”. 

 

Tendo em consideração o carácter nuclear da disciplina de Língua Portuguesa, no 

currículo do Ensino Básico, do nosso sistema educativo, estudamos as metodologias do 

ensino – aprendizagem da Escrita na 1ª Fase no Pólo Nº VI, Cutelo Branco – S. 

Domingos. 

 

Para este estudo aplicamos durante o mês de Março 2007 um questionário aos 

professores da fase no referido Pólo, com o objectivo de Verificar se na base do 

insucesso da Escrita dos alunos do Ensino Básico Integrado, estarão as metodologias 

utilizadas pelos professores da 1ª Fase. 

 

Pelos dados do questionário aplicado aos professores da 1ªFase do Ensino Básico, 

concluímos que os professores desta fase utilizam metodologias diversificadas para o 

ensino – aprendizagem da Escrita. Contudo, apresentaram crianças com dificuldades na 

área da Escrita e apontaram como principais causas a falta de atenção/concentração dos 

alunos, a falta de afectividade e dificuldades de percepção.  

 

A amostra foi de oito professores da fase, que representam 100%, no Pólo de Cutelo 

Branco – Concelho de S. Domingos.   
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Introdução 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 
INTRODUÇÃO 

 
 

O presente trabalho subordinado ao tema “Metodologias do Ensino – Aprendizagem da 

Escrita na 1ª Fase do EBI, no Pólo Nº VI de Cutelo Branco Concelho de S. Domingos” 

foi orientado pela Dra. Eunice Tomar. 

 

Tendo em conta que qualquer trabalho científico exige investigação/pesquisa, apoiamo-

nos no enquadramento da disciplina de Língua Portuguesa no currículo do Ensino 

Básico do nosso sistema, para estudar as metodologias do ensino – aprendizagem da 

Língua Escrita na 1ª Fase no referido Pólo. 

 

No plano de estudos do Ensino Básico, no nosso sistema, a disciplina de Língua 

Portuguesa é nuclear, obrigatória e conta muito para efeitos do sucesso no final do ano 

lectivo. Ainda, a Língua Portuguesa, está presente em todas as disciplinas do currículo 

do Ensino Básico.  

 

O Ensino Básico Integrado está sob regime de monodociência, as metodologias 

utilizadas pelos docentes da 1ª Fase para o ensino da Escrita, são importantes, porque 

delas dependem o sucesso ou insucesso dos alunos na referida disciplina. 

 

A nosso ver as metodologias do ensino da Escrita são caminhos importantes para 

aquisição correcta das aprendizagens no Ensino Básico. Pensamos que a adopção de 

estratégias pedagógicas adequadas permite aos alunos um desenvolvimento integral nos 

diferentes domínios da personalidade. 

 

Elaboramos o presente estudo com o objectivo de conhecermos a realidade do Pólo 

quanto ao ensino – aprendizagem da linguagem Escrita, na 1ª Fase do Ensino Básico. 

Além disso, o trabalho de investigação permite – nos confrontar conhecimentos teóricos 

adquiridos na disciplina de Metodologia das Línguas com a realidade das salas de aulas.  
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Introdução 

_____________________________________________________________________________________ 

 

A metodologia utilizada para a presente investigação foi a pesquisa bibliográfica e a 

consequente aplicação de um questionário aos professores da 1ª Fase do Pólo nº VI – 

Cutelo Branco, Concelho de S. Domingos. 

 

Este trabalho está organizado em cinco partes que apresentamos de seguida: 

 

 Parte I, Introdução, que inclui a justificação da escolha do tema e os objectivos do 

estudo;  

 

Parte II, Revisão da literatura, que se subdivide em três capítulos onde abordamos os 

seguintes capítulos: 

               - A Língua Portuguesa no Ensino Básico cabo-verdiano 

               - Metodologias de ensino de uma língua 

               - Contextualização do Concelho de S. Domingos 

 

Parte III, Metodologia utilizada, em que constam: a amostra do estudo, o instrumento de 

recolha dos dados e a forma de tratamento dos mesmos 

 

Parte IV, Apresentação e discussão dos resultados 

 

Parte V, Conclusões, Limitações e Recomendações 

 

Por fim a lista ordenada das bibliografias e os anexos. 
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Introdução 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

JUSTIFICAÇÃO DA ESCOLHA DO TEMA 

 

A escolha do tema «Metodologias do Ensino – Aprendizagem da Escrita na 1ª Fase do 

EBI, no Pólo Nº VI de Cutelo Branco, Concelho de S. Domingos» teve uma faceta 

motivadora bastante forte. Pois, sendo professoras, futuras supervisoras pedagógicas, 

filhas do concelho de S. Domingos, sentimos a necessidade de aprofundar mais os 

conhecimentos nesta área metodológica para conhecermos determinadas práticas dos 

professores e partirmos com mais segurança para o acompanhamento e orientação dos 

mesmos, contribuindo, assim, para minimizar o problema de insucesso dos alunos na 

área da Escrita e um melhor desempenho no mister que nos espera. 

 

É nosso entendimento que viver no concelho não significa saber tudo sobre ele, e, 

impende sobre cada munícipe a responsabilidade de contribuir para o seu 

desenvolvimento harmonioso. É com esse sentimento que estamos a elaborar o presente 

trabalho como forma de proporcionar um material escrito às futuras gerações, material 

esse, que queremos venha a despertar interesse pela investigação e valorização das 

nossas raízes.  

 

As últimas décadas se caracterizam por um ritmo muito rápido nas transformações 

globais das sociedades modernas que se reflectiu também, no desenvolvimento desta 

comunidade passando, por isso à categoria de Concelho com a criação do Município de 

S. Domingos em 1993. Neste contexto, enquadram – se, também, as mudanças a nível 

da estrutura do sistema educativo com destaque para o aumento das infra-estruturas do 

Pré – Escolar, nas diversas localidades do Concelho, e para o aparecimento do 

subsistema secundário. 

 

Hoje em dia, estamos a viver uma verdadeira «crise na Escrita». Porquê que os nossos 

alunos escrevem tão mal? Quais as causas das grandes dificuldades ortográficas dos 

alunos, em geral? Estas são duas grandes perguntas do nosso estudo, para as quais todas 

as escolas procuram resposta de que o Pólo Educativo de Cutelo Branco, S. Domingos 

não foge à regra. 
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Introdução 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 A nosso ver, muitas são as causas deste problema que tem parecido insolúvel, mas que 

julgamos ter solução. Daí, a ideia de analisar as metodologias utilizadas pelos 

professores da 1ª Fase no referido Pólo para verificar se na base das principais causas do 

insucesso na Escrita estarão as metodologias aplicadas ou outros factores. Para além 

disso, interessa – nos saber, em particular, sobre: 

 

          - A diversidade de metodologias existentes; 

          - A formação científica e pedagógica dos professores que trabalham com os 

alunos nessa fase; 

          - A importância que os programas, os guias e os manuais de Língua Portuguesa 

têm para o ensino da escrita nessa fase; 

          - A opinião dos intervenientes sobre técnicas do ensino da Escrita no passado em 

comparação com a técnica do presente;  

          - O conhecimento que os professores têm sobre o ensino de uma língua; 

          - O número de alunos com maiores dificuldades na Escrita; 

          - As possíveis razões das dificuldades desses alunos;  

 

Face a estes interesses, sentimos mais motivados em elaborar um trabalho que seja 

capaz de ajudar a descobrir certas informações úteis e que nos leve a estar mais 

preparados para intervir, futuramente, no exercício da função de supervisão e orientação 

pedagógica, com vista à melhoria do ensino da Escrita, na fase referida, minimizando, 

assim, o problema na área.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 
Introdução 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

OBJECTIVOS DO ESTUDO 

 

 

O presente trabalho teve vários objectivos, mas apresentamos três que consideramos 

principais:                                                                 

 

Tomar o contacto com a problemática da Escrita nesse Pólo. 

 

Recolher informações dos professores da 1ª Fase do Ensino Básico Integrado no Pólo nº 

VI de Cutelo Branco – Concelho de S. Domingos, sobre as metodologias do ensino – 

aprendizagem da Escrita. 

 

Verificar se na base do insucesso da Escrita dos alunos do Ensino Básico Integrado, no 

Pólo estarão as metodologias utilizadas pelos professores da 1ª Fase.     
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Revisão da Literatura 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Capítulo I – A LÍNGUA PORTUGUESA NO ENSINO BÀSICO CABO – 

VERDIANO 

 

 

1.1 Ensino/Aprendizagem da Língua Portuguesa na 1ª Fase 

 

A Língua Portuguesa, sendo língua segunda e uma das disciplinas nucleares do Ensino 

Básico cabo-verdiano na situação inicial de aprendizagem exige dos docentes o máximo 

de seriedade, empenhamento e especial atenção para facilitar a comunicação e aquisição 

de conhecimentos dos alunos, porque a sua problemática interfere em todas as áreas 

curriculares. 

  

A aquisição de uma língua não materna depende muito dos conhecimentos e da 

experiência de quem ensina, pois este deverá ser um permanente investigador dos 

aspectos formais linguísticos para ganhar a competência na área e, assim, desenvolver 

estrategicamente. 

 

 É senso comum que no nosso país, a utilização de duas línguas no quotidiano do aluno, 

Português e Língua Cabo-verdiana, principalmente na primeira Fase do Ensino Básico, 

dificulta bastante a aquisição de aprendizagens. Nesta base, os problemas inerentes à 

Escrita, poderão pois, surgir da prática deficiente da oralidade em Português. 

 

As preocupações com o Ensino/Aprendizagem da Língua Portuguesa, nomeadamente 

no que toca a Escrita, são várias e é no âmbito dessas preocupações que pretendemos 

enquadrar o nosso estudo, baseado na investigação das metodologias do Ensino da 

Escrita, utilizadas pelos professores da 1ª Fase do Ensino Básico Integrado do Pólo Nº 

VI de Cutelo Branco, Concelho de São Domingos para averiguar se no referido Pólo, as 

metodologias utilizadas na 1ª Fase área da Escrita, são as principais causas do insucesso 

dos alunos nessa área ou se existem outros factores considerados mais inibidores da 

aprendizagem a esse nível.   
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Revisão da Literatura 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

1.2 Algumas interferências na aprendizagem da Língua Portuguesa  

 

Quando se trata de uma Língua segunda, o professor deve estar atento aos problemas de 

interferência da Língua materna, pois, vários factores podem misturar – se. No seu 

trabalho diário, o professor observa algumas tendências e dificuldades ou facilidades 

das crianças relativamente à aprendizagem do Português que decorrem da semelhança 

ou diferença entre as duas línguas.  

 

Na aula de português o aluno escreve quase sempre (exclusivamente) para ser avaliado 

e essa avaliação faz-se apenas em relação ao produto final da Escrita. Os termos 

ambíguos e imprecisos que se utilizam para a Produção Escrita podem levar ao 

fracasso/insucesso, por falta de orientações e esclarecimentos que facilitem a sua 

compreensão. Em consequência de tais ambiguidades e imparcialidades no processo da 

avaliação, utilizam-se critérios e instrumentos muito genéricos que não valorizam a 

criatividade, a originalidade e a riqueza vocabular do aluno e que pode levar as crianças 

a se sentirem frustradas e consequentemente fracassam nas suas produções.  

 

Segundo Brito (1991), a Língua Portuguesa por ser a única utilizada para o ensino – 

aprendizagem no sistema básico cabo-verdiano na sua aquisição aparecem muitas 

dificuldades da parte dos alunos, sobretudo nos primeiros anos de aprendizagem. Isto 

porque, no processo de aprendizagem, não se aproveita a Língua cabo-verdiana, 

aprendida no seio familiar para o ensino da Língua Portuguesa e nem se aplica 

Metodologias adequadas, por alguns professores terem fraco domínio da língua.  

 

Na nossa opinião o nível de conhecimento do Português por parte das crianças ao 

entrarem na escola básica dependerá de muitos factores como por exemplo: o meio 

familiar, escolar e social, dos seus estádios de desenvolvimento cognitivo e sócio – 

afectivo e das metodologias de ensino aprendizagem utilizadas. Deve-se ter em conta a 

aprendizagem de uma língua na interacção com outros falantes (adultos e colegas).  
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Revisão da Literatura 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

1.3 A ESCRITA NO ENSINO BÀSICO 

 

1.3.1 O significado da Escrita 

 

A linguagem escrita, em parte, pode ser considerada uma representação visual da fala 

em que o enriquecimento provém da aprendizagem da língua estrangeira vista como a 

aquisição de uma nova forma de ver o mundo e de fazer vir à presença através da fala 

ou da escrita. 

 

Para Maigre (1994), a Escrita significa traçado ordenado de signos da língua em vista a 

expressão de qualquer coisa: uma ideia, um conhecimento, um sentimento etc. Para a 

autora, existem regras que se obedecem para uma boa comunicação, quer seja oral ou 

escrita, regras essas que são de concordância, de organização da frase e de texto, da 

pronúncia, da ortografia e da pontuação.  

Na nossa opinião a maioria dos alunos principalmente nas primeiras fases do EBI 

comunica desviando da norma, o que é normal, principalmente quando a língua não é 

materna. Estes desvios são corrigidos à medida que os alunos vão progredindo no 

desenvolvimento do ouvir, compreender, falar, ler, e escrever. Nessa óptica, na 

organização de aula da fase inicial é indispensável a predominância oral de duração 

variável, que permita em seguida iniciar a aprendizagem da Leitura e da Escrita, do seu 

desenvolvimento e da sua consolidação, porque a oralidade é a base do ensino – 

aprendizagem da Escrita.   

 O essencial da Escrita não é observável, porque ela não se reduz apenas ao produto 

final (texto) mas, deve – se saber como é que o aluno concebe o objectivo da 

aprendizagem, que percursos desenvolvem ao escrever, que dificuldades sentem. Cabe 

ainda, ao professor saber em que momento deve intervir, que modos e que instrumentos 

de actuação privilegiar. Essa é a via mais propícia para se entender o papel do acto da 

Escrita no desenvolvimento cognitivo do jovem aprendente, na sua maturidade crítica e 

na sua autonomia intelectual e sócio – afectiva. Dominando a linguagem oral ou a 

leitura se aprende-se natural e espontaneamente as regras da Escrita. 
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Revisão da Literatura 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

1.3.2 Conceitos 

 

Para Amor (1993), a Escrita é o reflexo de uma capacidade inata/questão de «dom», e 

não algo a ser aprendido e aperfeiçoado. Verifica – se uma certa convergência na 

distinção das grandes etapas do processo da Escrita: Uma fase de Pré – Escrita, uma de 

Escrita e uma outra de Pôs – Escrita. Face aos aspectos concomitantes e aos fenómenos 

recursivos que caracterizam o desenvolvimento da Escrita, nem sempre é pertinente a 

distinção entre as fases do processo.  

 

A nosso ver a Escrita é um processo com sentido rotativo, uma vez que aprendemos e 

melhoramos a escrita cada dia da nossa vida. Ainda, somos da opinião de que a Escrita 

deve sempre ocupar largo espaço no espectro de actividade da criança, para possibilitar 

em simultâneo o contacto com tarefas em que o pragmatismo da mensagem serve 

prioritariamente uma função de comunicação. 

 

Segundo Cabral (1994), o acto de escrever é um processo de construção do pensamento 

em que se estabelece com a língua relação de vária natureza: comunicativa, lúdica, 

poética, ficcional, etc. Estas relações facilitam a expressão do mundo pessoal, das ideias 

e dos sentimentos, em fim, da especificidade de cada um face ao mundo em geral e á 

realidade linguística em particular.  

 

Somos da opinião de que a Escrita na 1ª Fase, sendo bem motivada, é uma actividade 

que suscita o gosto e o prazer da criança que inicia a sua aprendizagem. Nessa faixa 

etária ela possui uma estrutura cognitiva que se transforma cada vez que adquire ou 

capta informações da realidade. O professor deve por isso, apoiar e encorajar a criança a 

obter o significado correcto para os grafemas e as palavras em estudo. 
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1.3.3 A problemática da iniciação à aprendizagem da leitura e da escrita 

   
Quando se fala do ensino da Escrita, fala – se também do baixo nível atingido pelos 

alunos na escolaridade básica e nos níveis de ensino mais avançados em termos de 

aptidões e domínios. Isso quer dizer que se não gostar não aprende, só aprende quem 

quer e está motivado.   

 

No nosso sistema na etapa da iniciação à Escrita no final das primeiras unidades, o 

aluno passa a Escrita da letra – chave que foi antecedida de grafismos adequados, a 

palavra – chave só irá escrever em unidades posteriores. Logo na primeira unidade, é 

necessário que faça o grafismo, a modelação plástica, a Escrita da letra e só depois 

escrever as palavras relacionadas com as situações de aprendizagem. 

 

 Gomes (1991), afirma que na prática o ritmo inicial de aprendizagem da leitura é maior 

que a aprendizagem da escrita, uma vez que a Escrita envolve habilidades psicomotoras.  

A Produção Escrita da criança torna -se legível para o adulto embora não haja ainda o 

domínio de regras de ortografia, o que ocorre posteriormente de forma gradativa. 

Também esse processo deve ser estimulado, através da apresentação de materiais 

escritos na escola e no ambiente familiar, já que se trata de uma aquisição cultural, que 

não ocorre apenas internamente na criança. 

 

Quando se fala nas dificuldades a nível da Escrita é de ressaltar que podem ocorrer 

diferenças individuais quanto à idade em que as crianças passam por cada fase de 

evolução da Escrita. Essas diferenças tem a ver com o maior ou menor interesse e 

estimulação (principalmente da família) em relação a oferta de material significativo de 

leitura e escrita. É desejável que os pais desenvolvam a evolução de todo esse processo 

e estejam atentas às dificuldades específicas que podem necessitar de ajuda profissional. 

 

Quando a criança está numa fase inicial do processo e a requisição escolar é de uma fase 

mais adiantada ou atrasada, nesse caso é necessário diagnosticar os factores que podem 

estar interferindo para então fazer com que a criança evolua e acompanhe o que é 

pedido para seu nível de escolaridade.  



 21 

 

Revisão da Literatura 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Segundo Martinez, Garcia & Montoro (1992), existem vários factores que interferem na 

aprendizagem da Escrita dos quais vamos citar alguns que achamos mais pertinentes: 

atraso na maturação do sistema nervoso, dificuldades psicomotoras, dificuldade de 

percepção visual, dificuldades de coordenação óculo – motora, dificuldades de 

consciência perceptiva, perturbações da lateralidade, perturbações do processo de 

atenção, etc.  

 

É fundamental entender que a aprendizagem é gradativa, que devem ser respeitadas as 

diferenças individuais e não se devem punir e criticar a criança por ela não estar lendo 

ou escrevendo como outra da mesma idade. Isso poderia atrapalhar a criança no seu 

desenvolvimento, gerando nela sentimentos de insegurança, incapacidade e frustração.  

 

No caso da fase inicial de escolaridade básica, no momento da alfabetização é preciso 

actuações muito específicas, uma vez que as crianças ainda não dominam a língua. O 

trabalho do professor é no sentido de recorrer às técnicas/métodos variados e adequados 

para levar os alunos a aprender a comunicar comunicando, ajudando a desenvolver 

estratégias de aprendizagens pessoais.  

 

Para Claudino Pilleti (2003), em se tratando de uma criança escrever é difícil, mas 

querendo modificar tal situação há que investir nesta actividade trabalho, paciência e 

dedicação. A preparação da criança é fundamental e começa na fase da Pré – Escrita. O 

tempo e o espaço que esta fase poderá ocupar dependem das características da criança e 

da tarefa, a qual deve ser aliciante para servir de motivação para a Escrita. 

 

Para que alguém aprenda é necessário que queira aprender, por isso, é muito importante 

que o professor saiba motivar os seus alunos, através da utilização de vários recursos, 

métodos diversificados e bons procedimentos. O professor pode criar uma situação 

favorável à aprendizagem conhecendo os interesses actuais dos alunos, buscando uma 

motivação suficientemente vital e forte para conseguir alcançar o objectivo da 

aprendizagem. 
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Sem a motivação não há aprendizagem, isto é, a motivação é condição necessária, 

porém, não suficiente. Quer dizer, que a motivação é essencial no processo de ensino 

aprendizagem, mas só a motivação não justifica aprendizagem, existem factores 

intrínsecos e extrínsecos do indivíduo que podem condicionar a aprendizagem.  

      

Psicólogos como Goodman (1977), Graves (1982) & Smith (1976), não estão perto da 

ideia do senso comum (a mente da criança não é uma tábua rasa), para eles as crianças 

aprendem a linguagem Oral e Escrita não apenas através da absorção dos elementos do 

meio, mas sobretudo construindo regras e estabelecendo relações a partir delas. 

 

Em contradição aos psicólogos supracitados, Kamii & Willet (1985), nos estudos da 

aprendizagem concluíram que as crianças constroem muitas ideias sobre a Escrita muito 

antes de entrarem na escola, mostrando conhecer certas regras que nunca lhes foram 

ensinadas, como por exemplo, o conhecimento que uma palavra tem de ter pelo menos 

duas ou três letras, para poder ser lida, a variabilidade, ou seja uma palavra só é lida se 

tiver pelo menos uma letra diferente.  

 

A construção das regras faz – se através da actividade da criança que pretende responder 

ao desequilíbrio pela assimilação das regras da Escrita em estruturas cognitivas, porque 

para compreender uma palavra é preciso que tenha construído uma estrutura que dê 

significado ao que se lê. 

 

Com base na afirmação de Fonseca (1992), que diz que cada vez menos se lê e se 

escreve na nossa sociedade, podemos dizer que devido ao desenvolvimento das novas 

tecnologias apareceram instrumentos informativos e comunicativos áudio e visuais que 

vieram facilitar a vida das pessoas na aquisição de informações, o que fez com que 

muitas deixassem de praticar a leitura e a escrita, facto que só se verifica com maior 

intensidade nas escolas, porque ali se determinam padrões de desempenho com 

objectivos e metas de aprendizagem que levam as pessoas a se sentirem obrigadas a o 

fazerem.  
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1.3.4 Aprendizagem da Escrita 

 

O ensino/aprendizagem da Escrita faz – se através de exercícios sistemáticos e 

constantes em que o aluno faça o uso da língua em situações diversas e, para que ele 

escreva é preciso ter condições, como por exemplo, ter coisa para dizer, oportunidade e 

vontade de escrever. 

 

A aprendizagem da Escrita constitui uma via de redescoberta e reconstituição da língua. 

Entende – se hoje que a prática da Escrita organiza e desenvolve o pensamento, acelera 

a aquisição linguística que permite ler melhor e aprender mais. 

 

Ao iniciar a aprendizagem de uma língua não materna o aprendente já possui 

conhecimentos sobre a realidade e constrói o seu saber independentemente do método 

utilizado. A acção já depende do método utilizado, a reflexão sobre a acção conduz ao 

conhecimento mais profundo que virá a traduzir numa actuação aperfeiçoada. 

 

Enquanto que no desenvolvimento da língua materna o caminho vai do mundo para o 

código, em língua estrangeira o caminho vai do código de língua materna para o código 

de língua estrangeira. Isto é, o caminho é filtrado por um modelo mental já construído. 

Os conhecimentos que o indivíduo já possui são o determinante principal daquilo que 

pode aprender.  

 

Segundo Gaonac’h (1987), o processo de aprendizagem ocorre quando o indivíduo 

recebe informações exteriores e com os conhecimentos armazenados na memória utiliza 

– os posteriormente em diversas situações. 

 

Entendemos que só se fala em aprendizagem quando a mensagem for bem decifrada, 

utilizada correctamente e de várias maneiras. Para nós a aprendizagem é um fenómeno 

ou seja, um processo bastante complexo e hoje em dia, existem muitas teorias sobre a 

aprendizagem estudadas pela Psicologia Educacional.  
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Podemos descrever a aprendizagem como sendo um processo de aquisição e 

assimilação mais ou menos consciente, de novos padrões e novas formas de perceber, 

ser, pensar e agir. Isto é bem mais do que aprender uma informação. 

 

 «Pode – se saber tudo a respeito de dentes, a sua estrutura, a causa de suas cáries e de 

suas moléstias e ainda assim, nada disso altera a conduta e a prática na vida» Teixeira 

(1971, p.60).  

 

 Entendemos que só se aprende para a vida quando não somente se pode fazer uma coisa 

de outro modo mas também, se quer fazer a coisa bem feita. Essa aprendizagem é 

inevitavelmente mais complexa do que simples aprendizagem informatizada. Isto é, 

estamos a falar da aprendizagem que leva a mudança de comportamento. 
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Capítulo II – METODOLOGIAS DO ENSINO DE UMA LÍNGUA 

      

2.1 Conceitos 

 

Para Andrade (1992), quando se abordam as questões metodológicas do ensino de 

língua materna ou não, importa definir o que são «Metodologias». Assim, metodologias 

derivadas da palavra «método» de ensino são todas as técnicas/processos de que um 

professor se serve para leccionar determinado tipo de conteúdos.  

 

A nosso ver, as metodologias dizem respeito ao modo como o docente trabalha a 

exposição de cada matéria, de forma a obter os melhores resultados, no que toca ao 

sucesso escolar dos alunos. Na 1ª Fase é de extrema importância a utilização de 

metodologias interessantes e adequadas no ensino da Escrita para o sucesso dos alunos. 

Para nós, os métodos são caminhos ordenados, graduais e progressivos para a realização 

do ensino – aprendizagem que dependem da criatividade da pessoa que ensina e do tipo 

de público-alvo.  

 

Segundo Gomes (1991), no campo do ensino – aprendizagem de uma língua segunda 

existe uma grande diversidade de Metodologias com fundamentos e objectivos próprios, 

com princípios comuns indispensáveis no processo, que primam pelo aproveitamento da 

tendência natural dos alunos na comunicação, encorajando – os a serem participantes 

propondo actividades de compreensão e produção oral e escrita, recorrendo a técnicas 

variadas como; o gesto, a mímica, o desenho de gravuras etc. 

 

Somos da opinião de que, é necessário que o professor esteja atento ao facto da sua 

atitude ser favorável ou não no desenrolar daquela capacidade. Deve sempre valorizar e 

avaliar as manifestações criativas dos alunos e de acordo com o referido autor a escolha 

de um método supõe ter em conta capacidades e aptidões dos alunos; a aprendizagem 

global; a melhoria do trabalho do professor e deve ajustar – se aos objectivos de acordo 

com o nível de aprendizagem 
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2.2. OS DOIS GRANDES MÉTODOS BÁSICOS 

 

2.2.1 Método Sintético 

 

Com base no documento intitulado “Projecto Escola Feliz – Cic Portugal” (2002/2003), 

Concelho de São Domingos, com o tema “Metodologia, actividades e sugestões de 

trabalho pedagógico” sem autor, elaborado pelos formandos da escola básica do referido 

concelho, constatamos que este tipo de metodologia é o mais antigo, pois foi utilizado 

pelos egípcios e pelos romanos, durante a idade média e mesmo nos séculos XVII e 

XVIII e ainda hoje.  

 

Baseia – se no princípio de que a letra ou o símbolo é a unidade fundamental e 

irredutível da leitura e da escrita, isto é, conhecidos estes sinais, basta associar uns aos 

outros para formar sílabas, palavras e frases. As novas palavras são formadas a partir da 

junção do grafema em estudo com as vogais. 

 

 Na formação das sílabas o professor deve estar atento a um grande número de 

dificuldades que se levantam à criança que não compreende a junção de determinadas 

letras para formarem sílabas ou ainda, sílabas com letras trocadas. Ex: prato e 

parto/barco e braço. Ainda pode surgir dificuldades na atribuição de som aos grafemas, 

que por vezes são diferentes para os mesmos grafemas. Ex: “co” em “cola” ou “escola” 

o som é diferente de “co” na palavra “coco”. Esta dificuldade apenas será ultrapassada 

através de comparações na oralização e atribuição de um sentido.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

 

 

Revisão da Literatura 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2.2.2 Método Global 

 

Para Decroly (séc. XX), o Método Global é essencial para o desenvolvimento da 

inteligência das crianças na fase do conhecimento inicial, bem como na sua percepção 

visual, que assim apresenta um carácter global. Os estudos do autor revelaram ainda que 

a criança, ao ouvir determinada palavra, percepciona – a globalmente e quando começa 

a falar, as palavras equivalem a frases. 

 

Sustentando nas afirmações do autor, concluímos que o método global consiste em fazer 

uma preparação global da criança aproveitando as vivências de cada um para a 

aprendizagem. O professor recolhe uma frase que marca essa vivência e regista – a no 

quadro ou em cartolina para visualizarem. Do trabalho com frases vai crescendo a 

capacidade do aluno na construção de outras frases, pois vai reconhecendo a mesma 

palavra em frases diversificadas, podendo assim construir novas frases, juntando 

palavras de frases diferentes.  

 

Deste modo, o ideal será que cada professor consiga seleccionar os pontos positivos de 

cada método, para assim desenvolver o tipo de ensino adequado às condições de 

trabalho que tem, bem como aos seus alunos, sem descorar o facto de que deve sempre 

escolher o método com que se sente mais à vontade.  

 

Podemos assim dizer que cada método tem as suas vantagens e desvantagens. 

Apresentamos de seguida a sistematização das principais vantagens e desvantagens dos 

referidos métodos, num quadro adaptado do documento sobre Metodologia, Actividades 

e sugestões de trabalho Pedagógico do Projecto Escola Feliz no Concelho de São 

Domingos – Cic Portugal (2002/2003), sem autor.  
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2.2.3 VANTAGENS E DESVANTAGENS DOS MÈTODOS BÁSICOS 

 

Quadro. 2.1. – Vantagens e desvantagens dos Métodos Básicos 

Método      Vantagens    Desvantagens 

 

 

 

 

Global 

*Aproveita e dá como válidos todos 

os conhecimentos dos alunos 

 

*Aproveita todo o material existente 

no meio envolvente do aluno 

 

*Não obriga o aluno da 1ª fase a 

memorizar as regras de leitura e de 

escrita 

 

*Facilita o desenvolvimento da 

capacidade de interpretação 

*O seu uso é arriscado quando 

este método não é dominado pelo 

professor 

 

*Requer uma actualização do 

professor na procura de materiais 

motivadoras 

 

*Não dá grande atenção ao 

desenvolvimento da motricidade 

fina 

 

 

 

Sintético 

*É um método fácil de utilizar, pois 

todos os seus passos são bastantes 

perceptíveis 

 

*Obriga o aluno a desenvolver a 

motricidade fina e a estudar 

afincadamente as regras gramaticais 

 

*Solicita ao aluno uma forte 

interiorização das regras e dos casos 

de leitura 

 

*Proporciona uma leitura 

demasiadamente mecânica, com 

fraca interpretação e 

compreensão de textos 

 

*No uso desta metodologia corre 

– se o risco de confundir os 

alunos na apresentação de 

imagens para apreensão de certas 

palavras, mas que para o aluno 

signifiquem outras 
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Pelas vantagens dos métodos apresentados no Quadro 2.1. achamos que o método 

global parece ser mais conveniente para o ensino – aprendizagem da leitura e pouco 

propício à aprendizagem da Escrita, uma vez que pelas desvantagens se verifica que o 

método não dá muita atenção ao desenvolvimento da motricidade fina. Mas, sabendo 

que a leitura favorece a Escrita correcta de palavras, concordamos e aconselhamos a 

utilização desse método na 1ª Fase do Ensino Básico, acompanhado de outros métodos.    

 

Segundo Gomes (1991), o método globalístico é o mais aconselhável principalmente 

nas fases iniciais em que a competência comunicativa é desenvolvida por um processo 

integrado, uma vez que utilizando esse método a aprendizagem da Leitura e da Escrita 

ficará ligada a um todo concreto que é a palavra ou frase relacionada com a situação 

criada ou aproveitada. Ainda, o método privilegia a leitura e a interpretação global da 

palavra/frase e a síntese está ao serviço da Escrita e da relação visual – sonora dos 

elementos fonéticos constituintes, a palavra-chave está na base da formação e da leitura 

de novas palavras.  

 

Segundo o autor, os referidos métodos são parecidos, sugerem os mesmos passos a 

seguir e só se diferenciam na altura da análise da palavra-chave em que enquanto o 

sintético destaca a sílaba chave para leitura do som da letra e novas palavras são 

formadas a partir da junção do grafema em estudo com as vogais, o globalístico parte da 

leitura de uma palavra para destacar a letra de uma sílaba formando novas palavras e as 

sílabas são encontradas nessas palavras. 

 

Para nós, a junção dos métodos básicos (sintético e global), pode gerar diferentes 

metodologias, isto é, dependendo da forma como os professores os utilizam. 
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Capítulo III – CONCELHO DE S. DOMINGOS (CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

3.1 Contexto Geográfico e Demográfico 

 
 

O concelho de São Domingos, da República de Cabo Verde situa - sse a sudoeste da 

ilha de Santiago, entre os concelhos de Santa Cruz e da Praia e a zona leste é limitada 

pelo mar. Estende-se no sentido este – oeste, desde a povoação de Vale da Custa até á 

zona de Loura. Possui uma extensão territorial de 134,6Km² que se repartem pelas duas 

freguesias: Nossa Senhora da luz e S. Nicolau Tolentino. 

 

A sua população absoluta é de 13.296 habitantes, a densidade populacional é de 96,6 

pessoas por Km², dispersa em 27 povoados, distribuídos pelas duas freguesias que 

segundo o Censo de 2000 a Freguesia de Nossa Senhora da Luz tem uma população 

absoluta de 4.576 habitantes, sendo 2.196 homens e 2.380 mulheres.  

 

O seu relevo é constituído por planícies, colinas, vales e enseadas litorais.  

 

A Freguesia de São Nicolau Tolentino, onde se encontra a sede do Concelho, tem uma 

população absoluta de 8.720 habitantes constituída por 4.222 homens e 4.498 mulheres. 

A sua orografia é montanhosa, apresenta colinas, vales, planaltos, montanhas e planícies 

que se alongam para o interior da ilha. 
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3.2 Contexto Histórico 

 

Durante os cinco séculos da era colonial, enquanto partes integrantes do concelho da 

Praia que alberga a Capital do País, os povoados de S. Domingos tiveram pouco 

desenvolvimento. Após á Independência Nacional, em 1975, uma nova modalidade de 

gestão foi adoptada nos planos administrativos e políticos que atingiu também o 

concelho de S. Domingos. Surgiram Agências Administrativas, Secretariados 

administrativos, Estabelecimentos de zonas administrativas e políticas como: Praia 

Urbana, Praia Rural I e Praia Rural II, Secções e Sectores Rurais I e II e a Capital do 

País ficou liberta de alguns encargos administrativos e políticos da vila de São 

Domingos. 

 

Assim, durante quinze anos o desenvolvimento sócio – económico da vila ficou 

condicionado pela resolução dos problemas no concelho da Praia e dos restantes pólos 

de desenvolvimento. Ao longo desse período, não se registaram grandes progressos 

nesse domínio de desenvolvimento na vila de S. Domingos. Portanto, a necessidade da 

criação do concelho de S. Domingos fazia – se sentir no seio das populações, muito 

antes da data da Independência Nacional. Depois dessa data, a elevação de São 

Domingos à categoria de concelho passou a ser reivindicada duma forma escamoteada 

por algumas vozes isoladas no seio da população.  

Com a mudança de regime político através de eleições livres e democráticas, a 13 de 

Janeiro de 1991, essa reivindicação tornou – se mais forte e veio a público duma forma 

organizada, que culminou com a criação do Município de S. Domingos, através da Lei 

nº 96/IV/93 de 31 de Dezembro. 

As duas Freguesias estavam muito carentes principalmente em infra – estruturas de 

base. Com a elevação da vila à categoria de Concelho deu – se um passo muito 

significativo no desenvolvimento do mesmo. Começou - se em primeiro lugar pela infra 

– estruturação do Concelho com a construção de obras sociais como sendo, Jardins, 

Escolas, Estruturas Sanitárias, Chafarizes, enfim, obras que, em certa medida, vieram 

melhorar o nível de vida das populações.  
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3.3 Contexto Escolar (Ensino Básico) 

   

O Ensino Básico Integrado (EBI) é da responsabilidade do Ministério de Educação em 

parceria com o Poder Local e tem uma duração de seis anos, organizado em três fases, 

sendo dois anos para cada fase, é gratuito, universal, obrigatório e destina-se às crianças 

de 6 – 12 anos de idades. O ingresso nesse sistema com seis anos de idade depende da 

frequência ou não do Pré – Escolar (mínimo de dois anos). Isto é, as crianças que não 

frequentaram o jardim ingressam no EBI com sete anos de idade a concluir até 31 de 

Dezembro do ano da matrícula. 

No presente ano lectivo, a nível do Concelho de São Domingos, funcionaram um total 

de 70 salas de aulas no EBI, das quais sessenta e oito são propriedades do Estado e duas 

são cedidas. Estas escolas albergam cerca de 2744 alunos, sendo 1405 rapazes e 1339 

raparigas, que estão sob a orientação de 124 professores. O Concelho possui nove Pólos 

Educativos que apresentamos de seguida no quadro 3.2.   

 

Quadro 3.2. Pólos Educativos do EBI S. Domingos 

Nº de Pólo Zona 

I  Milho Branco 

II  Portal 

III Praia Baixo 

IV Ribeirão Chiqueiro 

V Fontes 

VI Cutelo Branco 

VII Água de Gato 

VIII Rui Vaz 

IX Mendes Faleiro 

             

Estes Pólos são supervisionados por nove gestores, seis coordenadores e um Delegado 

do Ministério da Educação e Ensino Superior do Concelho. 
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3.4. PÓLO Nº VI CUTELO BRANCO – S. DOMINGOS 

 

3.4.1 Caracterização 

O Pólo nº VI de Cutelo Branco, situa – se no centro do Concelho, a menos de 100 

metros de distância da estrada principal que dá acesso à cidade de Assomada.  

 

A escola central do Pólo apresenta uma arquitectura moderna e vem funcionando há 

treze anos, sendo sete anos em coabitação com o ensino secundário e seis anos com o 

Ensino Básico Integrado. É a maior escola do Concelho de são Domingos e de mais 

fácil acesso. O Pólo é constituído pela escola central e três escolas satélites:  

- Escola de João Garrido que dista cerca de 1km da escola central;  

- Escola da Nora que fica mais ou menos a 2km;  

- Escola de Chaminé a mais distante e a mais isolada do centro, situada numa 

zona alta quase despovoada por causa do êxodo rural a cerca de 3km do centro.  

 

Nas salas da escola central do Pólo funcionam a Delegação Escolar, o ICASE, o Centro 

Concelhio de Alfabetização e Educação de Adultos e a Coordenação Básica e Pré – 

Escolar. Por isso, de todos os Pólos do Concelho este é o mais movimentado. Tem ainda 

um total de catorze salas de aulas funcionais, um refeitório, uma cozinha, um armazém, 

três casas de banho, um gabinete do Gestor, uma sala de professores e um pátio para 

realização de actividades de Expressão Físico – Motora, culturais e recreativas.  

 

No presente ano lectivo, no que se refere a recursos humanos o Pólo funcionou com: 

Um conselho de pólo, um gestor, um adjunto do gestor, um representante da cantina e 

um núcleo pedagógico. Vinte e dois Professores leccionaram em dezanove turmas 

simples e três turmas compostas de alunos de 1ªa 3ª fase do EBI formando um total de 

quinhentos e dezanove alunos, dos quais duzentos e setenta e três são rapazes e 

duzentos e quarenta e seis são meninas. Ainda, na escola trabalham sete cozinheiras e 

duas encarregadas de limpeza. 
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3.4.2. 1ª Fase do Ensino Básico Pólo NºVI 

   

A 1ªfase do Ensino Básico Integrado é parte do Ensino que integra crianças com idades 

compreendidas entre os seis e os oito anos. Tem uma carga horária de seis trimestres 

que se subdivide em dois anos de escolaridade (1º e 2º anos). A sua frequência é de 

carácter obrigatória e gratuita, é considerada a fase principal do EBI, porque dela 

depende o sucesso ou insucesso dos alunos nas fases seguintes e toda a carreira 

escolar/formativa do aluno. A fase deve ser trabalhada com responsabilidade e cuidado, 

para garantir a continuidade do aluno na escola e atingir o nível desejado sem grandes 

dificuldades. 

 

Como já se referiu anteriormente o Pólo de Cutelo Branco, além da escola sede tem 

mais três escolas satélites e no presente ano lectivo trabalhou com um total de quatro 

turmas do primeiro ano e cinco turmas do segundo ano, formando nove turmas da fase 

com um total de cento e cinquenta e seis alunos que representam 30% do total dos 

alunos do Pólo sob a orientação de oito professores, sendo duas turmas compostas, uma 

com dezasseis alunos do (1º e 2ºanos) na escola satélite (Nora) e outra com sete alunos 

do (2º e 3º anos) na escola satélite (Chaminé) por falta de alunos. 

Todos os professores que leccionam nessa fase possuem formação profissional 

pedagógica e alguns anos de experiência, pelo que podemos dizer que a fase está bem 

servida em termos pedagógico – didácticos, resta saber se todos cumprem os seus 

deveres dentro das normas pré estabelecidas no estatuto do pessoal docente e na Lei de 

Bases do Sistema Educativo.  

 

Nesse Pólo o rácio de alunos por turma na 1ª fase é 20 com maior concentração na 

escola central. Geralmente as turmas funcionam no período de manhã. Pensamos que, o 

número de alunos por turma é razoável permitindo um atendimento diferenciado das 

crianças com necessidades educativas especiais. Além disso, o período de leccionação é 

favorável, pensa – se que nesse período do dia as crianças apresentam mais energia e 

mais motivação para a aprendizagem. 
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Capítulo – IV – METODOLOGIA DO TRABALHO 

 

4.1. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 No mês de Janeiro de 2007 concluímos a primeira versão do questionário, fizemos um 

pré – teste da sua aplicação a um conjunto de 3 professores da 1ª Fase de um outro Pólo 

vizinho da nossa amostra. 

 

A esses docentes solicitamos que respondessem ao questionário a fim de nos darem o 

seu feedback sobre: 

 - A clareza das questões e das orientações; 

 - A omissão de algumas questões importantes; 

 - A sugestão de questões à volta do tema. 

 

 A data limite de recepção dos questionários respeitantes ao pré – teste, foi de duas 

semanas, a partir das quais passámos à análise das alterações propostas, tendo sido 

introduzidas as que nos pareceram pertinentes e dentro do âmbito do estudo. 

 

A versão final do questionário foi entregue directamente aos professores da 1ªFase do 

EBI do Pólo nº VI de Cutelo Branco, São Domingos, no mês de Março de 2007 para 

responderem conforme as orientações do questionário e devolverem duas semanas 

depois.  

 

Os questionários foram respondidos de acordo com as instruções, uma vez que além das 

orientações do questionário, houve esclarecimentos verbais aos inqueridos. Por isso, a 

nossa amostra ficou devidamente constituída por oito indivíduos, ou seja, 100% do 

universo da amostra no referido Pólo. 

 

Depois de analisarmos os questionários recebidos, foram tratados através  do Programa 

informático EXCEL, versão 2000.  
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4.2. INSTRUMENTO DE RECOLHA DE DADOS 

 

A natureza do questionário é justificada por ser um tema imensurável, quer qualitativa 

ou quantitativa, uma vez que as metodologias são várias e dependem não só da parte de 

quem as utiliza, como também de quê? e para quem? Sendo assim, ficou difícil 

estabelecer um único critério na sua elaboração.  

 

Justifica – se, ainda, pela garantia de comparação das informações recolhidas entre 

vários colaboradores, pela optimização do tempo disponível, pelo tratamento mais 

sistemático dos dados, com garantia de que todas as questões poderão ser respondidas. 

 

Para a realização do presente estudo o instrumento de medida utilizado foi o 

questionário que se encontra no anexo. É composto pelo objectivo e por uma parte da 

caracterização em que concentramos nas informações relativas a amostra e o seu 

público – alvo, (sem numeração). 

 

Tem ainda, mais catorze questões, divididas em 4 grupos. 

 

O primeiro grupo, inclui as questões nº 1 à 3, onde podemos encontrar outros elementos 

característicos da amostra que dizem respeito às formações, as funções e às experiências 

na Fase. 

O segundo grupo engloba as questões nº 4 a 10, concentramos ali todas as questões das 

metodologias utilizadas para o ensino da Escrita no EBI. 

No terceiro grupo, a questão nº 11, seguido de dois pontos (11.1 e 11. 2), questionamos 

sobre os alunos com dificuldades na aprendizagem da Escrita dentro dos objectivos 

trabalhados. 

 

Finalmente, no quarto grupo, questão nº 12, solicitamos a opinião sobre as técnicas de 

ensinar a escrever no passado em comparação com as técnicas do presente.     
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4.3. CARACETRIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

 

A amostra do nosso estudo é constituída por oito professores da 1ª Fase do Ensino 

Básico Integrado que leccionam no Pólo nº VI de Cutelo Branco, Concelho de S. 

Domingos. 

 

Quadro 4.3. Sexo   

Sexo Frequência % 

Masculino 3 37,5 

Feminino 5 62,5 

Total  8 100 

 

De acordo com os dados do Quadro 4.3. 37, 5% dos inquiridos são do sexo masculino e 

62, 5% são do sexo feminino. 

 

Quadro 4.4. – Número de turmas e alunos por ano de escolaridade  

Nº de turmas/alunos  Nº de Turmas % Nº de alunos  % 

1º Ano  3 37,5 55 35,25 

2º Ano 4 50 85 54,5 

1º e 2º Anos  1 12,5 16 10,25 

Total 8 100 156 100 

  

No Quadro 4.4. podemos verificar que no Pólo nº VI de Cutelo Branco, Concelho de 

São Domingos existem 156 alunos da 1ªFase que estão distribuídos em 8 turmas, sendo 

37,5% turmas simples do 1º ano com 35,25% dos alunos da Fase e 50% do 2º ano 

também, turmas simples com um total de 54,5% dos alunos. Ainda, existe uma turma 

composta por alunos do 1º e 2ºanos que tem um total de 10,25% dos alunos da 1ª Fase.  
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Quadro 4.5. Tempo de serviço (enquanto docente)   

Tempo de serviço (em anos)  Frequência % 

8 1 12,5 

9 1 12,5 

11 2 25 

12 1 12,5 

17 1 12,5 

18 1 12,5 

20 1 12,5 

Total 8 100 

 

Constatamos no Quadro 4.5. que 25% dos inquiridos já trabalharam 11anos na função 

docente, 12,5% já 8 anos, 12,5% já 9 anos, 12,5% já 12 anos, 12,5% já 17 anos, 12,5% 

já 18 anos e 12,5% já 20 anos que estão nessa função. 

 

Quadro 4.6. Habilitações profissionais 

Habilitação Frequência % 

2ª Fase FEPROF 3 37,5 

Instituto Pedagógico 5 62,5 

Total 8 100 

 

Pela observação do Quadro 4.6. podemos constatar que 62,5% dos professores, deste 

estudo, fizeram a Formação Inicial de Professores no Instituto Pedagógico e 37,5% 

fizeram a 2ªFase da Formação em Exercício dos Professores (FEPROF):  
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Capítulo V – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Quadro 5.7. Funções que os professores mais cumprem 

Funções que os professores mais cumprem Frequência % 

Enunciador do saber 2 8,3 

Mediador do saber 1 4,1 

Controlador do saber 2 8,3 

Avaliador 5 20,8 

Organizador 8 33,3 

Observador 6 25 

Total 24 100 

 

Segundo o Quadro 5.7. verificamos que as funções que os inquiridos deste estudo 

cumprem com mais rigor são as de organizador representando 33,3% das respostas, de 

observador com 25% e de avaliador com 20,8%. Além das funções referidas os 

docentes cumprem outras com menos frequência como são os casos do Enunciador e 

controlador do saber que representam 8,3% das respostas. Ainda, de todas, a que menos 

cumprem é a função de mediador do saber que aparece com 4,1% das respostas. 

 

Quadro 5.8. Nº de vezes que trabalharam com a 1ª Fase do EBI   

Vezes Frequência % 

1 - 2 Vezes 2 25 

3 - 5 3 37,5 

 + De 5  3 37,5 

Total 8 100 

 

Do Quadro 5.8. podemos constatar que, 37,5% dos inquiridos da nossa amostra já 

trabalharam mais de três vezes com alunos da 1ª fase; 37,5% já mais de 5 vezes; e 

apenas 25% dos mesmos orientaram a 1ª fase entre uma a duas vezes. 
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Quadro 5.9. Sequência das actividades de uma aula de produção Escrita 

Actividades 1º % 2º % 3º % 4º % 5º % 6º % 7º % 8º % Total 

Motivação 8 100%                             8 

Distribuição de 

tarefas     3 37,5 5 62,5                     8 

Execução de tarefas             8 100                 8 

Explicação de 

tarefas     5 62,5 3 37,5                     8 

Apresentação de 

tarefas executadas                 8 100             8 

Avaliação de tarefas                     3 37,5 4 50 1 12,5 8 

Remediação das 

dificuldades                     1 12,5 2 25 5 62,5 8 

Correcção                     4 50 2 25 2 25 8 

Total 8   8   8   8   8   8   8   8   81 

 

Observando o Quadro 5.9. podemos constatar que a sequência das actividades de uma 

aula de Produção Escrita, segundo os dados da nossa amostra é a seguinte: 1º a 

motivação com 100% de escolha, 2º lugar 62,5% são da opinião de que deve ficar a 

explicação das tarefas, enquanto que 37,5% dos mesmos acharam que é a distribuição 

das tarefas. Em 3º lugar 62,5% apontaram a distribuição das tarefas e 37,5% votaram na 

Explicação das tarefas. Em 4º lugar 100% dos inquiridos escolheram a execução das 

tarefas. Em 5º lugar também 100% da escolha foi para a apresentação das tarefas 

executadas. Em 6º lugar 50% dos inquiridos acharam que é a correcção das tarefas 

enquanto que 37,5% acharam que deve ser avaliação das tarefas e 12,5% opinaram na 

remediação das dificuldades. Em 7º lugar 50% escolheram a avaliação dos trabalhos, 

25% acharam que é a remediação das dificuldades e os outros 25% acharam que é a 

correcção que deve ficar. Por fim em 8º lugar 62,5% escolheram a remediação das 

dificuldades, 25% escolheram a correcção e 12,5% escolheram a avaliação das tarefas.  

Quadro 5.10. Situação de comunicação na sala de aula 

Comunicação Frequência % 

Utilizo mais o Português e menos o Crioulo 6 75 

Falo em Português mas traduzo para crioulo 2 25 

Total 8 100 

O Quadro 5.10. mostra – nos que 75% dos inquiridos, utilizam a Língua Portuguesa 

mais do que a Língua Cabo-verdiana na sala de aula, enquanto que 25% deles utilizam o 

português mas traduzem para o crioulo. 
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Quadro 5.11. Metodologias utilizadas na Produção Escrita   

Metodologias Frequência % 

Utilizo as metodologias recomendadas e outras  8 100 

Total 8 100 

 

De acordo com o Quadro 5.11. 100% dos inquiridos utilizam as metodologias 

recomendadas pelo ME e outras metodologias. 

 

Quadro 5.12. Prioridades na preparação de aula de Produção Escrita 

Opções 1ª % 2ª % 3ª % Total 

O cumprimento do programa 1 12,5 1 12,5 2 25 4 

A aprendizagem global dos alunos         3 37,5 3 

As capacidades e aptidões dos alunos     3 37,5 2 25 5 

A motivação dos alunos  7 87,5 1 12,5     8 

A clareza e acessibilidade da linguagem que utiliza     3 37,5     3 

A melhoria do seu trabalho         1 12,5 1 

Total 8   8   8   24 

 

A partir do quadro 5.12. observámos que a prioridade dada à preparação da aula de 

Produção Escrita é a seguinte: Na 1ª prioridade 87,5% dos inquiridos acharam que deve 

ficar a motivação dos alunos, enquanto que 12,5% acharam que é o cumprimento do 

programa. 37,5% dos mesmos tomaram como 2ª prioridade a clareza e acessibilidade da 

linguagem que utiliza, 37,5% tomaram as capacidades e aptidões dos alunos, 12,5% 

deram a 2ª prioridade a motivação dos alunos e os outros 12,5% deram o cumprimento 

do programa. Por fim na 3ª prioridade 37,5% deles escolheram a aprendizagem global 

dos alunos, 25% escolheram as capacidades e aptidões dos alunos, 25% acharam que a 

3ª prioridade deve ser do cumprimento do programa e 12,5% deram essa prioridade a 

melhoria do seu trabalho. 
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Quadro 5.13. Actividades da Escrita que mais realizam com os alunos  

Actividades Frequência % 

Sugeridas no programa 4 16,6 

Diversificadas 5 20,8 

As de criatividade pessoal 4 16,6 

As que mobilizam o trabalho dos alunos 4 16,6 

As que melhores resultados proporcionam 6 25 

As sugeridas pelos alunos 1 4,1 

Total 24 100 

 

No Quadro 5.13. verificamos que as actividades da Escrita que os professores realizam 

com maior frequência são as actividades diversificadas que aparece com 20,8% das 

respostas e as que realizam com menos frequência são as actividades sugeridas pelos 

alunos representando 4,1% no âmbito das respostas dos nossos inquiridos. Além dessas 

actividades, 16,6% dos inquiridos da nossa amostra realizam as actividades que 

mobilizam o trabalho dos alunos, também 16,6% realizam as actividades de criatividade 

pessoal e ainda 16,6% realizam as actividades sugeridas no programa. 

 

Quadro 5.14. Trabalhos de Escrita mais desenvolvidos no presente ano lectivo 

Trabalhos Frequência % 

Ditado 5 20,8 

Cópia 4 16,6 

Composição 4 16,6 

Lista de palavras 5 20,8 

Escrita espontânea 3 12,5 

Vocabulário 1 4,1 

Gramática 2 8,3 

Total 24 100 

 

Vemos no Quadro 5.14. que de acordo com os dados deste estudo o ditado e a lista de 

palavras representam as duas actividades de produção escrita mais trabalhadas no 

presente ano lectivo, ambas com 20,8% do total das respostas. Ainda a cópia e 

composição são outros trabalhos de Escrita desenvolvidos que aparecem no Quadro 

5.14. com 16,6% das respostas dos nossos inqueridos.  
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Quadro 5.15. Formas de correcção dos erros das Produções Escrita  

Correcção Frequência % 

Formalmente classificando – as 1 12,5 

Informalmente estabelecendo critérios  1 12,5 

Dialogando com os alunos levando – os a descobrir as causas 6 75 

Total 8 100 

 

Notamos no Quadro 5.15. que 75% dos inquiridos corrigem os erros, através de um 

diálogo que leva os alunos a descobrir as causas, enquanto que 12,5% dos mesmos 

corrigem os erros formalmente classificando – as e, 12,5% corrigem informalmente 

estabelecendo critérios de correcção.   

 

Quadro 5.16. Existência de alunos com dificuldades na Escrita  

Alunos com dificuldades Frequência % 

Sim 8 100 

Total 8 100 

 

  O quadro 5.16. mostra – nos que 100% dos inquiridos têm alunos com dificuldades na 

Escrita. 

 

Quadro 5.17. Dificuldades por ano de escolaridade 

Dificuldades por ano  Frequência % 

1º Ano  17 63 

2º Ano 10 37 

Total 27 100 

 

No quadro 5.17. constatamos que 63% dos alunos com dificuldades na escrita são do 1º 

ano e 37% são do 2º ano. 
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Quadro 5.18. Causas das dificuldades 

Causas das dificuldades  Frequência % 

Percepção 5 18,5 

Fraca inteligência 4 14,8 

Afectivo -emocionais 5 18,5 

Pedagógicas 2 7,4 

Atenção/concentração 10 37 

Limitação física 1 3,7 

Total 27 100 

Analisando o Quadro 5.18. verificamos que 18,5% das causas das dificuldades dos 

alunos são percepção, 14,8% fraca inteligência, 18,5% afectivo – emocional, 7,4% 

pedagógicas, 37% atenção/concentração e 3,7% limitação física.  

 

Quadro 5.19. Acções no combate das dificuldades 

Acções   Frequência % 

Acompanhamento individual e pedido de ajuda 5 62,5 

Acompanhamento individual 3 37,5 

Total  8 100 

Observando o Quadro 5.19. constatamos que 62,5% dos inquiridos responderam que 

fizeram acompanhamento individual e pediram ajuda para o combate das dificuldades e 

37,5% deles responderam que só fizeram o acompanhamento individual.  

 

Quadro 5.20. Opiniões sobre as técnicas do ensino da Escrita no passado 

Opiniões sobre a técnica de ensino da escrita no passado Frequência % 

Melhor 2 25 

Boa  6 75 

Total 8 100 

Do Quadro 5.20. podemos verificar que 75% dos inquiridos são da opinião de que as 

técnicas do ensino da Escrita no passado eram boas e 25% acham que eram melhores. 

 

Quadro 5.21. Opiniões sobre técnica do ensino da Escrita no presente  

Opiniões sobre a técnica de ensino da escrita no presente Frequência % 

Melhor 5 62,5 

Boa  3 37,5 

Total 8 100 

No que se refere as técnicas de ensino no presente, do Quadro 5.21. podemos observar 

que 62,5% dos inquiridos acham que são melhores e 37,5% acham que são boas.  
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Capítulo VI – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Relativamente à identificação dos inquiridos, concluímos que a maior percentagem dos 

professores da 1ª Fase do EBI – Pólo nº VI, Cutelo Branco Concelho de S. Domingos é 

do sexo feminino. Supomos que no contexto global do Pólo a tendência é a mesma. De 

acordo com os resultados provisórios da Delegação do Ministério da Educação e Ensino 

Superior, relativamente ao ano lectivo 2006/2007, no panorama concelhio, dos 124 

(cento e vinte e quatro) docentes do Ensino Básico, a maioria é do sexo feminino. 

 

Correlacionando estes dois dados, admitimos que provavelmente no Ensino Básico a 

nível do concelho existem mais professoras do que professores a leccionar na 1ª Fase. 

 

Quanto ao tempo de serviço dos inquiridos na docência, concluímos que a maioria dos 

professores da 1ª Fase do EBI, desta amostra, tem de 8 a 20 anos nessa função e a média 

do tempo de serviço é de 13,25 anos. Correlacionando o tempo de serviço com o 

número de vezes que já orientaram a 1ªFase, podemos concluir que uma grande 

percentagem deles já trabalhou mais de 3 vezes nesta fase. Pensamos que estes dados 

poderão ser importantes para o enriquecimento das metodologias, uma vez que a 

experiência profissional, contribui para a inovação e diversificação das técnicas de 

ensino evitando, assim, hábitos de rotina que dificultam a aprendizagem. 

 

No que diz respeito às habilitações profissionais, com base nos dados da nossa amostra, 

62,5% dos professores da 1ª fase do Ensino Básico Integrado, do Pólo nº VI de Cutelo 

Branco São Domingos, têm como nível de habilitação, a formação Inicial do Instituto 

Pedagógico e 37,5% têm a 2ª Fase da Formação em Exercício de Professores, que 

equivalem a um mesmo grau de Formação. Este dado está de acordo com posições de 

Bom et al (1990), que defendem a necessidade das escolas terem professores 

especializados e que os mesmos devem estar em formação contínua (A posição do autor 

foi extraída de um trabalho científico, elaborado por Tavares (2006), para aquisição do 

grau de Licenciatura em Educação Física. 
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Com isto queremos dizer que, não lemos a bibliografia de Bom et al (1990). Apoiado 

nestes dados, achamos que existem condições, a nível de recursos humanos 

qualificados, para uma acção pedagógica eficaz da 1ª Fase no Pólo de Cutelo Branco, na 

disciplina de Língua Portuguesa, área da Escrita. 

 

Relativamente às funções que os professores mais cumprem, com base nos dados da 

amostra, a maioria deles cumpre mais as funções de organizador, observador e 

avaliador. Estes dados vão de acordo com as posições de Dagalian et al (1981), que 

além das funções tradicionalmente atribuídas ao professor (mediador do saber e 

controlador das aquisições) acrescenta nas novas funções do professor as três referidas 

acima. É de referir que a função enunciadora do saber teve uma percentagem razoável 

de aderência nas respostas dos nossos inquiridos, o que nos preocupa um pouco, uma 

vez que hoje em dia com a perspectiva do ensino centrado no aluno, o professor deve 

ser mas intermediário entre o saber e o aluno (mediador do saber) do que o único 

enunciador do saber. A nossa preocupação está de acordo com as posições do autor que 

acabamos de referir.   

 

No que diz respeito à sequência das actividades na aula de Produção Escrita, com base 

nos dados recolhidos neste estudo, verificamos que os professores, ou trabalham 

apoiados no programa ou então estão a pôr em prática as aprendizagens adquiridas 

durante a formação que tiveram. Isto porque, se tomamos o lugar e a sequência das 

actividades em relação a maior percentagem de escolha dos inquiridos, podemos 

concluir que a sequência atribuída será tal e qual os seguintes que (Gomes, 1991), 

destacou como sendo os momentos mais significativos de uma aula de Língua 

Portuguesa: 1º a motivação, 2º a explicação das tarefas, 3º a distribuição das tarefas, 4º a 

execução das tarefas, 5º a apresentação das tarefas executadas, 6º a correcção, 7º a 

avaliação das tarefas e por fim 8º a remediação das dificuldades. Sustentando na 

afirmação do referido autor, também concordamos com a sequência definida, visto que, 

de outra forma seria uma actividade mal orientada que levaria a resultados indesejáveis.  
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Quanto a situação de comunicação na sala de aula, verificamos que de forma geral, 

todos os inquiridos utilizam um pouco da nossa língua falando ou traduzindo, o que não 

nos parece ser bom, uma vez que na nossa realidade a sala de aula é o único espaço de 

prática da Língua Portuguesa e de acordo com o programa da 1ª Fase, a Oralidade é a 

base do ensino – aprendizagem do Português como língua segunda. Somos da opinião 

de que na sala de aula só se deveriam traduzir termos que não se consegue explicar em 

Português, uma vez que, quando o professor traduz o aluno corre o risco de não se 

esforçar por aprender a língua por preguiça mental e, isto tudo, se reduz em prejuízo 

para a aprendizagem da Escrita porque quem não fala não escreve. 

    

Relacionando a questão sobre metodologias utilizadas para a Produção Escrita com a 

questão de sequência das actividades, apresentada no parágrafo anterior, concluímos 

que 100% dos inquiridos do nosso estudo estavam sinceros, quando afirmaram que 

utilizam Metodologias sugeridas pelo Ministério da Educação e outras metodologias.  

Quanto à questão sobre prioridades dadas na preparação de uma aula de Produção 

Escrita, verificamos que os inqueridos dão como ordem de prioridade, a motivação das 

crianças, as capacidades e aptidões dos alunos, a clareza na linguagem que utiliza e a 

aprendizagem do aluno. Pensamos que as prioridades apresentadas são bastante 

significativas, visto que são essenciais no processo ensino – aprendizagem. A nossa 

opinião sustenta – se mais uma vez, nas afirmações de Gomes (1991), que além das 

prioridades determinadas pelos inquiridos acrescenta ainda, que devem levar em conta o 

nível de aprendizagem em que se aplica a aula, para não orientar uma actividade que no 

final não tenha grandes resultados. 

 

 Relacionando às actividades que realizam com os trabalhos de Produção Escrita que 

desenvolvem com os alunos, verificamos que os inquiridos do nosso estudo, valorizam 

mais o ditado e a lista de palavras, enquanto que o vocabulário pouco deles trabalha. A 

nossa preocupação é com a forma como realizam o ditado, uma vez que segundo os 

autores Esteves & Jiménez (1988), o ditado, sendo mal preparado não constitui um bom 

método de aprendizagem da ortografia e para nós o vocabulário representa um trabalho 

importantíssimo para crianças nessa faixa etária.  
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Quanto às actividades que realizam com os alunos, eles utilizam as que melhores 

resultados proporcionam e as diversificadas. Pensamos que as actividades que realizam 

podem cativar a motivação dos alunos, levando-os a produzir bons trabalhos escritos. A 

nossa posição está de acordo com o programa de Língua Portuguesa, 1ªFase do Ensino 

Básico, editado pelo Ministério da Educação e do Desporto em Cabo Verde no âmbito 

da Reforma Educativa de 1994. 

 

Quanto à questão sobre a forma de correcção dos erros dos alunos na Escrita, 

constatamos que a maior parte dos professores da nossa amostra, quando corrigem os 

erros dialogam com os alunos de forma a serem os próprios a descobrirem as causas dos 

erros. Portanto, é bom sinal, porque descobrindo as causas dos erros, o aluno trabalha 

no sentido de corrigir e não errar mais. A nossa posição baseia – se na afirmação de 

Lamy (1984), que diz que a correcção se faz sempre em função do nível da Oralidade 

ou da Escrita e que o aluno sente – se mais estimulado quando descobre as causas dos 

seus erros. Ainda afirma que a correcção é uma tarefa do professor e dos alunos que por 

isso deve decorrer num clima de diálogo. 

 

Para as questões sobre dificuldades dos alunos na Escrita, verificamos que nesse Pólo 

63% dos alunos com dificuldades na 1ª Fase do Ensino Básico são do 1º ano e 37% são 

do 2º ano. A nosso ver a situação não é muito preocupante, porque consideramos 

normal o aparecimento de dificuldades no início da fase de integração no ambiente 

escolar, em que se vai aprender e habituar-se a utilizar uma língua não familiar. Além 

disso o 1º ano é a etapa de propedêutica/preparação para o início das aquisições, há 

muito tempo para se recuperarem com o apoio individualizado. Já no 2º ano da fase, 

etapa da iniciação às aquisições básicas da Escrita, devemos estar mais atentos às 

dificuldades que surgem para arranjar soluções adequadas. A nossa opinião vai de 

acordo com o Decreto nº 25/2001 de 5 de Novembro que no artigo 20º consta que a 1ª 

fase do ensino básico abrangerá actividades com finalidade propedêutica e de iniciação. 
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Relativamente as principais causas das dificuldades na Escrita, de acordo com os dados 

recolhidos verificamos que as dificuldades apresentadas estão mais centradas na 

atenção/concentração, nas razões afectivo – emocionais e na percepção dos alunos. 

 

De referir que as causas pedagógicas apresentaram pouca percentagem. Portanto, 

deduzimos que as metodologias utilizadas pelos professores podem não estar em causa, 

uma vez que as dificuldades podem ser por razões intrínsecas ao aluno, como é o caso 

das causas do tipo perceptivo que muitas vezes estão associados às deficiências 

individuais. Mesmo assim, achamos que é tarefa do professor utilizar meios e técnicas 

adequadas a cada caso para minimizar as dificuldades. Sustentamos a nossa opinião na 

base das citações de Torres & Fernàndez (1994/1997), nos nossos conhecimentos a 

nível da situação em causa e nas orientações dadas pelos representantes do Ministério 

da Educação.  

Concordamos quando a maior parte dos professores do nosso estudo disse ter feito o 

acompanhamento individual e pediram ajuda a outros intervenientes no processo de 

ensino – aprendizagem para minimizar as dificuldades, porque achamos que as 

dificuldades apontadas podem ser superadas com essas acções. 

 

Relativamente à última questão do nosso questionário, segundo os dados recolhidos, a 

maior parte dos inquiridos, são da opinião de que as técnicas do ensino da Escrita de 

agora são melhores que as técnicas utilizadas no passado (antes da reforma de 1994). 

Portanto, concordamos com a opinião dos inquiridos e justificamos dizendo que no 

passado, pouco antes de reforma, havia poucos professores formados na área 

pedagógica, por isso, pensamos que as técnicas de ensino que muitos utilizavam não 

eram propícias para a aquisição de uma boa aprendizagem.  

Ainda, por falta de conhecimentos, muitos professores utilizavam métodos expositivos e 

passivos, que não motivam os alunos à aprendizagem e às vezes utilizavam castigos 

corporais como forma de “os obrigar” a produzir por escrito mesmo sem vontade de o 

fazer, podendo conduzir à Escrita errada apesar de ter conhecimento das palavras/frases.  
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Sustentamos a nossa opinião na frase “ Preparar a criança para escrever é fundamental” 

dita por Cabral (1994, p 9), e na afirmação de Torres & Fernàndez (1994-997), que 

dizem que quando a criança não está motivada para escrever correctamente presta 

menos atenção à tarefa e pode cometer erros.  

 

Hoje em dia já não temos muitos problemas a nível de formação pedagógica dos 

professores, os programas da fase são menos complexas, os professores utilizam mais 

métodos activos do que passivos. Achamos ainda que se está a caminhar para um ensino 

mais centrado no aluno, em que as crianças escrevem por motivação e vontade própria, 

têm liberdade de dar opiniões sobre actividades a desenvolver e os recursos materiais e 

didácticos são de qualidade melhorada etc. 
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Capítulo VII – CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇOES 

 

7.1. CONCLUSÔES 

 

De acordo com a apresentação e discussão de dados, chegamos às seguintes conclusões: 

 

No Pólo nº VI de Cutelo Branco, São Domingos os professores da 1ª Fase do Ensino 

Básico estão dotados de condições académicas e profissionais para executarem 

metodologias diversificadas e adequadas ao nível dos alunos que ensinam. 

 

É necessária uma análise aprofundada do ensino da Escrita em outros aspectos e nas 

outras Fases do Ensino Básico Integrado, para que sejam entendidas as verdadeiras 

razões do insucesso de muitos alunos na área da Escrita. Isto porque, nas nossas 

conclusões a base do insucesso na Escrita não deverá estar nas metodologias, uma vez 

que os professores do nosso estudo além de terem formação na área pedagógica, têm 

alguns anos de experiência na docência e no trabalho com a 1ª Fase. Ainda, nas suas 

respostas afirmam que utilizam metodologias diversificadas e adequadas ao nível dos 

alunos. 

 

As dificuldades dos alunos podem surgir das metodologias utilizadas para o ensino mas, 

também, os factores intrínsecos ao indivíduo muitas vezes não identificados de 

imediato, podem estar na origem das dificuldades na ortografia (Escrita correcta). É 

necessário a intervenção de agentes especializados no Pólo nº VI, para apoiar os 

professores e fazer o acompanhamento dos alunos com dificuldades na Escrita.   

 

É necessária uma revisão/ actualização dos programas do Ensino Básico Integrado, 

cabo-verdiano, já que a última versão data de 1994/95. A actualização deve acompanhar 

o desenvolvimento, porque muita coisa aconteceu em 12 anos. 
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7.2. LIMITAÇÕES 

 

 

Qualquer trabalho de investigação tem sempre aspectos que podem condicionar o bom 

andamento do estudo. No nosso caso em que o tema em estudo é um pouco complexa, 

as maiores dificuldades que tivemos foram na elaboração do questionário do inquérito, 

no que tange a unificação dos critérios para as possíveis respostas. 

 

Na falta de bibliografias específicas sobre o tema do nosso estudo, na elaboração dos 

questionários, apoiamos essencialmente nos programas e guias de Língua Portuguesa da 

1ª fase e no livro Antologia de Língua Portuguesa Aperfeiçoamento Metodológico. 

 

No tratamento de dados surgiu – nos também algumas dificuldades nas questões de 

escolha múltipla e sequenciadas, mas foram ultrapassadas com a ajuda de pessoas 

competentes na matéria. 

 

Tencionávamos fazer observações directas das metodologias da Produção Escrita 

aplicadas pelos professores da nossa amostra mas não foi possível, uma vez que o 

estágio pedagógico do nosso curso decorreu ao mesmo tempo que efectuávamos o 

nosso estudo.  
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7.3. RECOMENDAÇÕES 

 

 

Na sequência das limitações deste estudo, gostaríamos de sugerir que fossem realizadas 

mais investigações nesta área, sobre o seguinte: 

 

 - Qualidade de programas, metodologias, recursos materiais e didácticos utilizados 

pelos professores da1ª Fase do Ensino Básico na área de Língua Portuguesa. 

 

- Estudos comparativos entre as metodologias utilizadas para o ensino da Escrita e 

metodologias utilizadas em outras áreas disciplinares, na mesma fase em estudo 

 

- Realização do mesmo estudo a outras escolas e fases do Ensino Básico; 

 

- Utilização em simultâneo, de diferentes instrumentos de recolha de dados, de forma a 

permitir um nível de resultados mais aprofundados e amplos; 

 

- Estipulação de um tempo para a realização de investigações; 

 

- Verificação do Nível de Oralidade empregado nas diversas metodologias utilizadas 

pelos docentes; 
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INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO – PRAIA 

Curso de Supervisão e Orientação pedagógica 

Departamento das Ciências da Educação 
 Pesquisa das Metodologias do Ensino – Aprendizagem da Escrita – 1ªfase do EBI, 

Pólo nº VI do concelho de S. Domingos (sua implicância nas fases que a prosseguem) 

 

Questionário do Professor 
Caro(a) Professor(a) 

 

O objectivo deste instrumento de pesquisa é 

recolher dados sobre as práticas metodológicas 

na 1ª Fase do EBI, área da Escrita, para obter 

subsídios de possíveis intervenções. Por isso, 

será fundamental a sua colaboração na resposta 

a todas as questões de forma sincera. Os dados 

servirão exclusivamente para este estudo.  

  

 

 

 Leia as questões seguintes e responda de acordo com o critério utilizado para cada item 

     

       Sexo      (coloca F ou M)                                                         Turma  ano 

                                                                                                     Nº de alunos que tem      
 Tempo que exerce a função docente       anos 

 

       1-Qual a sua habilitação profissional? (assinale com a cruz a habilitação profissional) 

 1.1Magistério Primário       1.2 1ª Fase FEPROF       1.3 2ª fase da FEPROF  

 1.4 Instituto Pedagógico      1.5 Bacharel                   1.7 Sem Formação        

 1.8 Outra        ___________________________________________________________ 

      

2-Das funções do professor apresentada assinale as 3 que mais cumpre no seu 

exercício? 

2.1 Enunciador do saber           2.4Controlador das aquisições          2.7 Organizador 

2.2Mediador do saber               2.5Avaliador                            2.8  Líder/chefe 

2.3Observador                          2.6Classificador 

      

3- Já alfabetizou crianças da 1ª fase nos anos anteriores? (assinale com a cruz a sua resposta) 

          1 -2 Vezes        3-5 vezes      +de 5 vezes  

 

      4 - As sugestões que se seguem representam passos de uma aula de produção escrita 
                   (Registe por ordem de sequência todos os itens com 1, 2, 3… a sua maneira de conduzir a aula) 
      4.1 Motivação   4.5 Apresentação das tarefas executadas  

      4.2 Distribuição das tarefas            4.6 Avaliação das tarefas     

      4.3 Execução das tarefas                4.7 Remediação das dificuldades 

4.4 Explicação das tarefas   4.8 Correcção das tarefas 

 

 5- Assinale a afirmação que se adequa a sua situação na sala de aula com os alunos?   

 5.1 Utilizo mais o Português e menos a Língua Cabo-verdiana  

 5.2 Utilizo mais a Língua Cabo-verdiana e menos o Português  

 5.3 Falo em Português mas traduzo para o crioulo  

 5.4 Utilizo só o português  

         

6- Escolhe a opção que representa o que utiliza para orientar os alunos na 

aprendizagem da leitura e da escrita?                                                                                                   

       6.1Recorro somente ás metodologias recomendadas pelo Ministério da Educação  

       6.2 Recorro ás metodologias recomendas pelo ME e a outras metodologias  

       6.3 Não utilizo as metodologias recomendas pelo ME   



 

 

7- Indica por ordem de prioridades (com 1,2,3) as 3 opções que mais leva em conta, na 

preparação da aula de Produção Escrita?   

7.1 O cumprimento do programa/plano               7.2 A aprendizagem global dos alunos   

7.3 As capacidades e aptidões dos alunos           7.4 A motivação dos alunos 

7.5 A melhoria do seu trabalho                           7.6 O nível de aprendizagem em que se aplica 

7.7 A clareza e acessibilidade da linguagem que utiliza     

 

8- De acordo com o exemplo de algumas actividades que pode realizar na aula da Escrita, 

regista três (3) que mais realiza com os seus alunos? 

8.1Actividades sugeridas no programa                   8.2 Actividades diversificadas                                                                                                                  

8.3    As de criatividade pessoal                             8.4 As que mobilizem o trabalho dos alunos         

8.5 As que melhores resultados proporcionam       8.6 As sugeridas pelos alunos                    

8.7 As sugeridas no manual do aluno                     8.8 Outras actividades       

__________________________________________________________________________ 

 

9- Aponta 3 dos trabalhos de produção Escrita que desenvolve com mais frequência no 

presente ano lectivo? (assinale com uma cruz) 
9.1Ditado      9.2Cópia      9.3Composição        9.4Lista de palavras     9.5 Ficheiros     

9.6Escrita espontânea       9.7 Vocabulário        9.8Gramática             9.9Outros/identificar    

___________________________________________________________________________ 

 

10 - Como corrige os erros das produções Escritas realizadas na sala? (assinale com uma cruz a 

forma de correcção que utiliza) 

10.1Formalmente classificando – as       10.2Informalmente estabelecendo critérios de correcção          

10.3Dialogando com os alunos levando – os a descobrir as causas        10.4Outras formas de 

correcção       _______________________________________________________________      

  

11- Tem alunos com dificuldades na Escrita dentro dos objectivos trabalhados?  

       Sim       Não        Quantos?     

 

11.1- Quais parecem ser as causas das dificuldades desses alunos? (coloca nº por dificuldade de 

alunos) ex: Percepções (2 alunos) …  

11.1.a-Percepções      11.1.b-Fraca inteligência      11.1.c-Linguísticas      11.1d-Afectivo - 

emocionais       11.1.e-Pedagógicas     11.1.f-Atenção/Concentração       11.1.g-Limitações 

físicas       11.1.h-Outras       ____________  

  

11.2- Que costuma fazer para ajudar a superar as dificuldades que apresentam? (escolhe as 

opções que representam a sua resposta) 

11.2.a – Acompanhamento individual            11.2.b-Pedido de ajuda              11.2.c-Nada  

 

12.1 Escolhe um item em cada caso que representa a sua opinião sobre a técnica de 

ensinar a escrever? 

12.1.a-As técnicas utilizadas no passado era:  12.1.b- As técnicas que se utilizas agora é: 

            Melhor Melhor 

            Boa  Boa 

            Pior            Pior 

    

Obrigada pela sua paciência e colaboração!  

 

12- Certamente já praticou ou ouviu falar das técnicas de alfabetizar as 

crianças a nível da Escrita, no passado (antes da Reforma do Ensino de 1994) 
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