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Introdução
O início do ano letivo em regime presencial prometia um ano de atividades sem

restrições. Contudo, o regresso ao confinamento durante todo o segundo período e, além
disso, o retorno mais do secundário ao regime presencial no terceiro período limitaram
fortemente a possibilidade de concretização de algumas das atividades programadas.

O regresso ao confinamento no 2º período inviabilizou diversas atividades
programadas e preparadas para esse período, nomeadamente os colóquios de escrita, o
Pentatlo de Escrita e a abertura das atividades do projeto aos alunos dos cursos gerais do
ensino secundário.

O confinamento condicionou também, indiretamente, a disponibilidade dos alunos e
turmas no terceiro período, nomeadamente no caso do 3º ciclo e secundário, em virtude da
recalendarização de avaliações e do necessário reforço ou recuperação de aprendizagens,
criando uma agenda de trabalho curricular manifestamente incompatível com tempos
adicionais para  atividades não curriculares.

Finalmente, a concentração no terceiro período de muitas atividades de avaliação
presencial e escrita absorveu quase completamente a disponibilidade da maioria dos
colegas para colaborar ativamente em algumas iniciativas.

Apesar destas condicionantes, o projeto prosseguiu e um número significativo das
atividades previstas foi concretizado com os alunos das turmas de 11º e 12º ano dos Cursos
Profissionais.

Outro obstáculo importante foi a desvalorização relativa, pelos docentes, do
propósito de tornar o escrever, isto é, o processo de escrita, um aspeto central do currículo
de qualquer área disciplinar. Dos contactos com os colegas, percebe-se que pedem-se
escritos para uma avaliação imediata, mas há pouca disponibilidade para dedicar pouco
tempo à supervisão do processo. Por outro lado, prevalece a convicção de que a causa
principal é o défice na leitura e de que a solução está, antes de mais, na promoção da
leitura. Por outro lado, predomina ainda também a ideia de que esta é uma área reservada
aos docentes das línguas materna e não materna. Quanto aos alunos, apesar da crença
generalizada na inutilidade do tempo dedicado à preparação e revisão dos escritos durante
uma produção escrita autónoma, estes acabaram por dedicar-se e aplicar-se
generosamente nas tarefas e atividades propostas.

Balanço das atividades realizadas
As tabelas das páginas seguintes sumariam as atividades realizadas, o seu impacto

e os produtos escritos criados.
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A1.Tutoria na Escrita: acompanhamento personalizado no processo de escrita1

Atividade Período Destinatário Impacto Produtos Ferramentas

a. Apoio presencial 1 e 3
E. Profissional

7 turmas
(143 alunos)

510 textos revistos;
Está em curso a tutoria na
escrita dos Relatórios FCT ou
Relatórios PAP, por solicitação
de 30 alunos

Docs, Word, Gmail,
Classroom (disciplina de
AI) e Classroom
#PensarEscrever,, Meet

b. Apoio online 1, 2 e 3

A2.Literacias da Escrita Escolar e Académica

Atividade Período Destinatário Impacto Produtos Ferramentas

a. Escrita argumentativa
i. Texto de opinião
ii. Texto argumentativo
ii. Texto de apreciação crítica
iv. Ensaio argumentativo

1, 2 e 3

E. Profissional

7 turmas
(143 alunos)

- T. de opinião:
- T. de apreciação crítica:
- 2 textos de opinião
submetidos ao Concurso
Literário de Ética na Vida e
Desporto (11 TD)

Word, Docs; Sugestões
no Docs; Rever no
Word. Modelos
automatizados de texto.

b. Escrita criativa
vii. Encontros com escritores.

2
46 alunos
(11PM, 12 TPI e
3 extra)  e 4
docentes

- Colóquio de Escrita I: escritor
João Nuno Azambuja (28.02),
apresentado por Sandra Silva.
- 19 textos reflexivos (12 TPI)
sobre utopias/distopias

Meet

1 A classificação de múltiplos níveis (A1a. ou A2ai, por exemplo) é idêntica à numeração usada no projeto inicial para identificar cada atividade.
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A3.Literacias digitais

Atividade Período Destinatário Impacto Produtos Ferramentas

a. Criar citações e bibliografia
i. A ferramenta “Citações e
bibliografia” do Word;
ii. A aplicação “Citações” do
Google Docs;
iii. A App “Cite It Now” para
dispositivos móveis.

b. Criação automática de índices no
Word;

1, 2 e 3 E. Profissional 7 turmas
(143 alunos)

- 219 textos com bibliografia e
citações no sistema APA
- 118 textos com citções
criadas com a App Cite it Now

- Ferramenta “Citações”
do Google Docs
- Ferramenta “Citações
e Bibliografia” do Word
- App Cite it Now

c. Documentos colaborativos na
nuvem;

Documentos partilhados:
510 Textos
125 Apresentações
colaborativas

Docs, Slides,
AdobeSpark

d. Revisão de texto:
i. As ferramentas “Rever” e
“Comentário” no Word;
ii. As ferramentas “Sugestão” e
“Comentário” no Google Docs.

510 textos revistos
Word, Docs; Sugestões
no Docs; Rever no
Word.
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A4.Oficinas de pensamento criativo

Atividade Período Destinatário Impacto Produtos Ferramentas

a. A invenção dos pensamentos
b. A disposição dos pensamentos
c. A textualização dos
pensamentos

2 e 3
E. Profissional

1 turma
(11 TD, 28
alunos)

- 4 textos coletivos sobre
temas de ética na vida e no
desporto
- 2 dos textos submetidos ao
“Concurso Literário de Ética na
Vida e no Desporto”, do PNED

- Grelha de planificação
específica da oficina
- Google Docs
- Telemóvel
- PC

A5.Criação de infraestruturas e recursos para o projeto

Atividade Período Destinatário Impacto Produtos Ferramentas

a. Site de apoio
(pensarescrever.weebly.com)

1 Alunos e
docentes do
AECA

- Vídeo promocional alunos
- Vídeo promocional docentes

b. Desenvolvimento de um Manual
de Escrita

2 e 3 Alunos e
docentes AECA

Em construção. A publicar em
PDF e em site BE e do Projeto

Trabalho colaborativo
no Drive / Docs.
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Avaliação
Como previsto, a avaliação de algumas atividades foi efetuada através do

preenchimento de inquérito de opinião aos participantes, com questões nomeadamente
sobre as literacias digitais de apoio à escrita e ao respeito do rigor crítico e dos direitos de
autor.

As tabelas seguintes sintetizam as respostas dos alunos do ensino profissional aos
inquéritos realizados. Estes inquéritos recolhem a percepção do aluno sobre as suas
aprendizagens ou sobre o domínio das ferramentas digitais de apoio à escrita.

As diferenças no uso de algumas ferramentas entre os alunos do 11º e 12º anos
deve-se ao facto de os últimos terem terminado mais cedo as aulas por causa do início da
sua Formação em Contexto de Trabalho. Dada a concentração de atividades letivas no
primeiro e segundo períodos, e decorrendo este último em ensino à distância, não foi
possível exercitar a criação dos diferentes tipos de citações no 12º ano.

Alunos do 11º ano
do Ensino

Profissional

Apresentação Documento Pesquisa em
sites

fidedignos

Nível de
desempenho

Criar
no
Slides

Criar
no
Slides
Móvel

Criar
no
Docs

Criar no
Docs
usando o
telemóvel

Partilhar
documentos
com o
telemóvel

Colaborar
em
documentos
no telemóvel

Pesquisar e
extrair dados
do portal
Pordata com o
telemóvel

Sei fazer e sei
explicar 58 63 62 62 64 45 48

Sei fazer 35 30 31 31 29 47 43

Não sei fazer - - - - - - 2

NS/NR - - - - - 1 -

Alunos do 11º ano do
Ensino Profissional

Rigor crítico e direitos de autor
Ferramenta “Citações” no Google Docs

Nível de
desempenho

Criar Bibliografia
e Citações no
Google  Docs

Criar citação
indireta no
sistema APA

Criar citação
direta breve  no
sistema APA

Criar citação
direta longa no
sistema APA

Sei fazer e sei
explicar 58 67 65 67

Sei fazer 33 17 18 14

Não sei fazer 2 9 10 12
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Alunos do
12º ano do

Ensino
Profissional

Apresentação Documento
Rigor crítico e direitos de autor

Ferramenta “Citações” no Google
Docs

Pesquisa em
sites

fidedignos

Nível de
desempen
ho

Criar
no
Slides
Móvel

Criar
notas
do
orador

Colabo-
rar no
Slides
Móvel

Criar
no
Docs
móve
l

Partilhar
e
colaborar
Docs

Criar
Biblio-
grafia
no
Docs

Inserir
citação

Inserir
biblio-
grafia

Pesquisar e
extrair dados do
portal Pordata
com o
telemóvel

Sei fazer e
sei explicar 23 18 18 - - 24 23 23 -

Sei fazer 17 25 22 33 34 11 13 12 28

Soube, mas
não lembro - - - - - 7 7 9 -

Não sei
fazer 3 - 3 1 1 - - - 5

NS/NR 9 8 - - - 10

A avaliação das atividades do projeto incluiu também uma reunião com a
responsável da B, onde se fez um balanço geral das atividades e se analisaram alguns
aspetos particulares relativos à implementação do projeto.

Conclusões
A adesão dos alunos às atividades propostas e o sucesso relativo da sua

apropriação das ferramentas digitais de apoio à escrita bem como o seu desempenho na
produção de diferentes tipos de escritos confirmam que este é um público capaz de
desenvolver conhecimentos, capacidades e atitudes adequadas ao aperfeiçoamento das
competências de escrita. de utilização crítica de informação e de salvaguarda dos direitos
de autor.

A diferença qualitativa entre as versões iniciais dos textos entregues e a versão final,
objeto de classificação, confirma também a nossa hipótese de que um acompanhamento
personalizado do processo de escrita desligado do contexto imediato de avaliação é a
melhor forma de ajudar os alunos a dominar as competências de comunicação escrita.

Após este ano, julgamos estarem devidamente testados e estruturados os
instrumentos, procedimentos e ferramentas necessárias à generalização do projeto a outros
universos de alunos. Para tal, seria conveniente agregar mais alguns docentes ao projeto
na condição de gostarem ou terem experiência de escrita e apetência pelas novas
tecnologias.

Por último, o desenvolvimento de um manual de escrita ou de um manual de estilo
para o AECA afigura-se como um instrumento útil de referência tanto para os alunos como
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para os docentes. Quanto aos alunos, podem nele encontrar informações teóricas,
sugestões práticas e modelos que ajudem à produção de diferentes tipos de escritos. Para
os docentes, oferecerá tanto um padrão institucionalizado da qualidade pretendida nos
escritos como constituirá um referencial comum e uma base para atividades de ecrita nas
várias áreas disciplinares.
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