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“A educação é o que resta depois de se 

ter esquecido tudo o que se aprendeu na 

escola.”  

Albert Einstein 
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INTRODUÇÃO 

Quer nós assumamos o papel de encarregado de 

educaçaoou o de professor, educar é um dos maiores e 

melhores desafios da vida. Desafio tanto maior, quanto 

maiores são as exigências que são colocadas aos 

profissionais das mais diferentes áreas. 

O tempo em que saber ler, escrever e contar era 

suficiente, há muito que ficou para trás. Agora, para além de o 

saber fazer muitissímo bem, seja pelos métodos "tradicionais" 

ou pelos mais modernos, temos outros desafios, como a 

capacidade de adaptação rápida e eficaz a novas situações e 

desafios. Torna-se, por isso, necessário que todos os 

envolvidos na educação das gerações futuras assumam 

plenamente as suas responsabilidades. 

É neste contextoque surge o projecto “Aprender a 

Estudar”. Pretende-se,assim, auxiliar os alunos a alcançar 

osucesso escolar e, em simultâneo, ajudar os pais a ajudá-

los, contribundo para que possam assumir atitudes mais 

favoráveis à aprendizagem:vontade, determinação e 

empenho. 

Neste guião são expostas orientações que o seu 

educando pode seguir de forma autónoma. No entanto, estas 

resultarão melhor se o puder acompanhar, quer 

emocionalmente quer nos aspectos práticos. Neste domínios 

apresentam-se um conjunto de orientações que permitirão 
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perceber melhor aquilo é diariamente pedido por diversos 

professores de diferentes disciplinas.  

De início poderá parecer difícil saber por onde 

começar ou como fazê-lo, depois, com a prática, tudo se 

tornará espantosamente fácil.  
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A APRENDIZAGEM E A MOTIVAÇÃO 

Regra geral, a falta de motivação dos alunos é a 

principal causa da indisciplina e do insucesso escolar. Um 

aluno motivado atinge mais facilmente os seus objectivos e o 

sucesso, o que, por sua vez, reforça a motivação intrínseca 

de cada um. 

 

Como fazê-lo? 

 

1º Com respeito pela diferença 

 

Cada aluno deve fazer as aprendizagens essenciais 

ao seu nível de escolaridade, mas tem o direito de ser 

apoiado como pessoa única que quer desenvolver ao máximo 

as suas potencialidades. 

Ser mais ou menos inteligentenão é o fator por 

excelência para obter bons resultados escolares. 

Frequentemente, conseguem melhores resultadosaqueles 

que conhecem bem a sua forma de aprender e que 

conseguem adaptar os métodos de trabalho às suas 

capacidades. 

Para conhecer melhor a forma como funciona o seu 

filho, respondam em conjunto às seguintes questões: 

A – Acompanhas melhor a aula: 

A olhar para o professor mas sem tirar apontamentos? 
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A tirar notas enquanto o professor fala? 

A fazer quadros ou esquemas com a informação que vais 

ouvindo? 

A copiar o que está escrito no quadro? 

 B – Fazes mais facilmente um exercício: 

Se vires primeiro um exemplo? 

Se recorreres ao manual para relembrar o que já foi feito? 

Se recorreres ao caderno diário onde registaste vários 

exemplos de exercícios? 

Se primeiro tentares explicar a alguém o teu raciocínio? 

C – Estudas melhor:  

A ler? 

A ler e a sublinhar? 

A ler e a tirar apontamentos? 

A fazer resumos? 

A fazer esquemas, quadros, mapas de ideias ou desenhos? 

A repetir a matéria em voz alta?  

A ouvir um colega a expor a matéria? 

A explicar a ti próprio ou a outra pessoa o que vais 

estudando? 

A acompanhar o estudo com movimentos e gestos? 

A ouvir música? 

Num espaço tranquilo? 

Num espaço onde haja movimentação? 

Com os colegas? 

Sozinho? 
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D – Transmites melhor o que sabes: 

Por escrito? 

Oralmente? 

Com imagens? 

Com esquemas e quadros? 

Com cartazes? 

Com vídeos? 

Com recursos informáticos como o powerpoint? 

 

 

2º Com equilíbrio 

 

Para preparar o aluno para as exigências da vida, é 

essencial que o educador seja exigente e que promova uma 

cultura de rigor.Contudo, ser demasiado ambicioso pode 

revelar-se contraproducente, pois ameaça a auto-estima, 

provoca ansiedade e pode conduzir à indisciplina e ao 

insucesso. Por outro lado, o facilitismo ou a falta de 

expetativas dos adultos também trarão as suas 

contrariedades: o aluno sentir-se-á subestimado e poderá 

deixar de investir nas tarefas que lhe são propostas. 

Equilíbrio é, então, a palavra de ordem e os pais 

podem ajudar os seus filhos a encontrá-lo: 

i) Desafie-o a competir consigo mesmo, mostre-lhe 

que o importante não é ser melhor do que os seus 

colegas mas esforçar-se para fazer o melhor 

possível. 
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ii) O seu filho sentir-se-á mais competente se 

perceber que os seus resultados se devem ao 

seu trabalho e ao seu esforço. 

iii) Ao sentir-se capaz, o seu filhovai, com certeza, 

querer aprender cada vez mais.  

 

3º Com determinação 

 

Qualquer que seja o objectivo pessoal de cada um, a 

sua concretização passa pela aprendizagem e esta será tanto 

melhor conseguida quanto mais participativoe interessado for 

o envolvimento do aluno. 

Frequentemente, as tarefas lançadas aos alunos 

parecem-lhes destituídas de sentido, sem interesse e nada 

úteis. No entanto, deve ajudá-lo a compreender que elas não 

resultam de “ataques de malvadez” do professor, mas são a 

forma encontrada para consolidar determinado conteúdo ou 

treinar determinada competência. Deve, por isso, ser 

encarada com seriedade e resolvida com determinação. 

Como? Antes de mais ajudando-o atempadamente a 

compreender aquilo que lhe é pedido. Se surgirem dúvidas, 

leve-o a apontá-las no caderno diário para que não se 

esqueça de pedir ajuda ao professor no início da aula 

seguinte, pois, avançar nas matérias sem compreender o que 

está para trás só irá aumentar a dificuldade em acompanhar 

as aulasseguintes.  
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4º Com sentido de responsabilidade 

 

Seja qual for a motivação que leva o seu filho  à 

escola, é importante que ele perceba que a concretização dos 

seus objetivos pessoais passa por aqui. Querdiga que 

gostaou não da escola, da disciplina ou do professor, há que 

encarar a escola como um desafio que é preciso vencer. 

Cumprir as regras da escola e ser extremoso no cumprimento 

de todas as tarefas e determinações dos diferentes 

professores é “meio caminho andado”. 
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A ORGANIZAÇÃO 

DO TEMPO 

 

O sucesso escolar depende de um bom aproveitamento 

do tempo. É importante que os jovens consigam responder às 

solicitações dos amigos e da família e frequentar atividades 

para além das escolares. Para isso há apenas que gerir bem 

o tempo de que dispõem.O trabalho regular e planificado 

implica alguma dose de sacrifício, mas traz enormes 

recompensas: previne a fadiga, as confusões e a ansiedade 

de quem guarda o estudo para a última hora. 

É importante elaborar um horário semanal para o estudo. 

Este deverá ser realista e ajustar-se às necessidades 

individuais. Ou seja, se para um aluno uma hora de estudo 

por dia é suficiente, para outro poderá ser precisa uma hora e 

meia.  Isso é natural. Deverá também ser flexível e ter em 

conta os compromissos relativos a várias disciplinas, testes e 

trabalhos, que poderão ser registados numa grelha própria.O 

horário deverá funcionar como guia que levará o aluno a 

trabalhar com regularidade de forma autónoma, uma vez que, 

irá definir o seu ritmo de trabalho de acordo com as suas 

atividades. 
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Algumas dicas para a planificação do estudo 

i. Para a maior parte das pessoas, o rendimento 

intelectual da manhã é superior ao da tarde e 

noite. Ao princípio da tarde há sempre uma 

quebra de vivacidade mental, mas o fim da 

tarde parece igualmente eficaz. 

ii. As horas mais rentáveis deverão ser dedicadas 

ao trabalho mais difícil. Antes de dormir 

deverão realizar-se apenas trabalhos de casa e 

revisões ligeiras. 

iii. Quando o estudante começa a sentir cansaço, 

é conveniente fazer uma pausa ou mudar de 

assunto. 

iv. Quanto à duração do trabalho ideal poderá se 

realizar “pequenas etapas”, pequenos períodos 

de esforço intenso e concentrado. A regra 

poderá ser: 10 minutos de intervalo por cada 

hora de estudo. Nos intervalos, deverão ser 

evitadas actividades que distraiam 

excessivamente (ver televisão, por exemplo). 

v. Para grande parte dos estudantes não é 

vantajoso estudar, de seguida, matérias muito 

parecidas como as línguas. 

vi. Respeitar as horas das refeições e o período 

destinado ao sono, pois, a capacidade de 
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raciocínio e de concentração também 

dependem de uma alimentação equilibrada e 

de um período de sono adequado. 

 

 

DO ESPAÇO 

 

Um estudo eficaz exige um local de estudo fixo e com 

boas condições ambientais: 

i) Calmo: embora haja alunos que gostam de 

trabalhar com algum som ambiente, a maioria 

aproveita mais se estudar num clima de silêncio, 

sem barulhos, conversas ou telefonemas que 

interrompam o trabalho. Não se deve estudar com 

a televisão ligada ou com telemóvel por perto 

porque estudar requer toda a atenção. 

ii) Arrumado: o material de trabalho deve estar 

organizado em locais próprios como estantes e 

gavetas. Sobre a mesa de estudo, deve ficar 

apenas o material necessário para realizar as 

tarefas de cada sessão de estudo (livros, papel, 

canetas, dicionário, máquina de calcular… e não 

outros objectos que distraiam ou atrapalhem o 

trabalho). 

iii) Confortável: temperatura agradável, um bom 

arejamento e uma boa iluminação, de preferência 

com luz natural e, sempre que necessário, com 
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um candeeiro que projete luz constante sobre o 

que se lê ou escreve. Estudar reclinado num sofá 

ou na cama pode parecer confortável mas 

dificulta o trabalho e convida ao descanso. 

 

DO ESTUDO 

 

Para organizar melhor o seu estudo, um aluno 

deve: 

i) Fazer os trabalhos de casa no dia em que são 

marcados e estudar as matérias no dia em que 

são dadas. Quanto mais tempo passar sem rever 

as matérias, mais dificuldade terá em recordar a 

informação e em fixá-la. 

ii) Todos os tempos são úteis para estudar, mesmo 

aqueles que resultam da falta de um professor ou 

de uma hora de almoço mais longa. Podem ser 

aproveitados para realizar um trabalho de 

pesquisa na biblioteca, para fazer um trabalho de 

casa ou um trabalho de grupo. 

iii) Todos os materiais de estudo devem estar à mão. 

Para o estudo de uma disciplina o aluno deve 

recorrer não só ao manual, mas também ao 

caderno diário, aos livros de exercícios, a textos 

de apoio, dicionários, atlas, etc. 

iv) Se houver necessidade de ir à biblioteca, esta 

situação deve ser prevista com alguma 
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antecedência para não impedir a realização de 

outras tarefas. 

v) Ser assíduo é bastante importante para manter a 

organização e para conseguir seguir as matérias. 

Se por alguma razão de força maior, um aluno 

tiver de faltar a uma aula, deve pedir um caderno 

diário emprestado para se pôr a par do que foi 

feito na aula. No entanto, o método da fotocópia 

não ajuda muito, pois, enquanto copia os 

apontamentos da aula, o aluno vai verificando se 

compreende aquela matéria e poderá esclarecê-la 

o quanto antes. Para além disso, faltar não é 

desculpa para não realizar o trabalho de casa. 

 

DOS MATERIAIS 

 

Já aqui foi mencionada a importância de ter sempre à 

mão os materiais indispensáveis ao estudo das várias 

disciplinas. No entanto, é importante ajudar o seu filho a saber 

como organizar cada um deles e a mantê-lo. 

 

i. Caderno Diário 

O caderno diário funciona como um registo fiel do que 

é feito em determinada disciplina. Nele devem constar os 

sumários, os registos efetuados pelo professor no decorrer da 

aula, os apontamentos das matérias ou os exercícios 

realizados (se se realizarem atividades do manual ou dos 
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cadernos de atividades, deve ser registado no caderno a 

página onde se encontram e identificado o exercício), as 

fichas informativas ou de trabalho e os testes de avaliação 

devidamente assinados pelo encarregado de educação. 

Para facilitar a organização do caderno diário, o aluno 

deve optar por um dossiê, no qual poderá colocar, por ordem, 

todos os materiais que for reunindo ao longo do tempo, assim 

como as correções e as propostas de melhoria. 

Devem ainda observar-se as seguintes regras: 

• A caligrafia deve ser legível; 

• Devem evitar-se erros ortográficos e, quando 

detetados, devem ser imediatamente 

corrigidos; 

• Os registos/apontamentos que constituem 

objeto de estudo devem ser assinalados para 

que sejam encontrados facilmente; 

• A apresentação gráfica do caderno também é 

muito importante: devem estar limpos, sem 

desenhos ou riscos, sem páginas em branco 

e com as margens respeitadas. 

 

ii. Portefólio 

Algumas disciplinas ainda poderão solicitar a 

elaboração de um portefólio. Este será um auxiliar do estudo 

e não uma repetição do caderno diário, logo, os materiais que 

o compõem serão organizados de forma diferente: 

• O aluno, à medida que os conteúdos programáticos 
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forem tratados, deve anexá-los ao portefólio com a 

indicação do número da página dos manuais em que 

estes se encontram. Devem ser anexados também os 

trabalhos de casa que foram entretanto objecto de 

aperfeiçoamento por ordem cronológica, produções 

escritas aperfeiçoadas, esquemas e resumos 

realizados no estudo individual, ou quaisquer outros 

que os professores considerem necessário. 

• Qualquer trabalho realizado de forma autónoma e por 

iniciativa própria deverá ser incluído no portefólio. 

• Este é um trabalho autónomo, a realizar em casa, 

pelo que o aluno só o trará para a escola quando 

solicitado pelos professores ou quando sentir 

necessidade de qualquer esclarecimento.  

• No portefólio, não deverão constar os materiais 

destinados ao trabalho na aula (TPC, fichas de 

trabalho e informativas, testes e correcções dos 

mesmos...). Estes fazem parte do caderno diário. 

 

iii. O manual 

O manual é a fonte de informação de base que 

aborda os assuntos essenciais, orienta o estudo da 

disciplina e propõe atividades a desenvolver. É por isso que 

é tão importante conhecê-lo bem e perceber todas as suas 

potencialidades (inclusive nos casos de manuais disponíveis  

na Internet ou em CD-ROM). Trata-se de um recurso muito 
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importante no estudo autónomo, em casa, mas essencial 

também em sala de aula.  
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Como estudar pelo manual: 

1º O aluno deve fazer uma leitura do(s) texto(s) 

referentes à matéria dada na aula de forma a ficar com uma 

ideia global do assunto. 

2º É importante dar atenção aos esquemas, gráficos, 

quadros e outros elementos informativos que permitem 

visualizar a informação com muita rapidez. 

3º Numa segunda leitura, o aluno deve sublinhar as 

palavras ou frases importantes e registar à margem palavras 

– chave que ajudem a localizar com rapidez o conteúdo. 

4º Feito isto, o aluno deve registar a matéria a saber 

com palavras próprias recorrendo a resumos ou esquemas. 

5º Os materiais que acompanham o manual 

apresentam formas para reforçar as aprendizagens e aos 

quais o aluno deve recorrer.  
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COMO FAZER 

A SESSÃO INDIVIDUAL DE ESTUDO 

O trabalho individual é indispensável para o aluno. 

Para além de aprender “as matérias”, vai treinando e 

interiorizando o seu método pessoal de trabalho, 

desenvolvendo competências e conquistando, com certeza, 

autonomia e sucesso escolar.  

Para que a sessão de estudo seja rentável, o aluno 

deve organizá-la tendo em conta 3 fases distintas: o antes, o 

durantee o depois. 

 

 

1º - Antes de começar 

 

Havendo uma planificação do estudo, a primeira coisa 

a fazer é consultá-la. Não havendo, será mais fácil organizar-

se tentando responder às seguintes perguntas. O resultado 

será uma lista das tarefas a realizar naquele dia. 

O que tenho hoje para fazer? 

Trabalhos de casa de: 

Testes para preparar de:  

Apontamentos para resumir de:  

Revisões de:  
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Como vou distribuir as tarefas? 

Começo por: 

 

De que materiais preciso? 

Caneta, lápis, borracha, cadernos, manuais e de:  
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2º - Durante o estudo 

 

 Memorizar 

No processo de aquisição de conhecimento devem 

considerar-se 4 fases diferentes: a aprendizagem, a 

compreensão, a memorização e, por fim, a utilização. Se uma 

determinada mensagem não for compreendida, será difícil 

memorizá-la e impossível utilizá-la em qualquer situação 

futura de aprendizagem ou de avaliação.  

Embora a nossa memória tenha uma grande 

capacidade de “armazenamento” de informação, há técnicas 

que se podem adotar para facilitar esta tarefa. 

 

Técnicas de memorização 

1ª fase 

 Compreender o que ouve/lê/vê 

 Sublinhar frases, ideias ou palavras que traduzam 

conceitos essenciais (usar cores diferentes é uma 

boa ajuda para quem tem boa memória visual) 

 Anotar à margem palavras – chave e aspetos 

relacionados com o assunto em questão 

 Fazer resumos e esquemas 

2ª fase 

 Repetir as explicações dadas até as interiorizar 

 Fazer o papel do professor e explicar a alguém os 

conteúdos a saber 
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 Rever tantas vezes quanto as necessárias os 

apontamentos/esquemas/resumos 

 Recorrer a exemplos 

 Utilizar rimas ou recorrer a músicas 

 

 Resumir 

Um resumo deve transmitir com um mínimo de 

palavra, o máximo de informação possível. Resumir implica 

distinguir o que é importante do que é acessório e, para que 

seja um bom auxiliar de estudo, é fundamental que seja 

construído pelo próprio aluno e com as suas palavras. 

 

Fazer um resumo 

 

1ª Etapa – ler o texto 

 Fazer uma primeira leitura do texto todo de modo a 

apreender a mensagem completa e as suas ideias 

principais. 

 Ler uma segunda vez para esclarecer o significado de 

palavras em dúvida, aproveitando para sublinhar 

palavras-chave ou ideias/conceitos mais importantes  

 Colocar entre parêntesis os aspetos menos 

importantes do texto. 

 Apontar à margem do texto original aquilo de que se 

fala em cada parágrafo. 

 Fazer uma lista das ideias principais ou fazer um 



29 
 

esquema com elas, estabelecendo relações 

(exemplo, conclusão, consequência, oposição,etc). 

2ª Etapa – escrever o resumo 

 Apresentar as ideias com clareza e pela mesma 

ordem em que aparecem no texto original. 

 Utilizar palavras próprias para transmitir o assunto do 

texto. 

 Não repetir ideias, mesmo se elas estiverem repetidas 

no texto original. 

 Se se introduzir uma citação, não esquecer as aspas. 

 Num resumo, não há lugar para opiniões. 

 A correção ortográfica é muito importante para evitar 

correr o risco de estar a memorizar conceitos com 

erros. 

 

 Esquematizar 

A vantagem do esquema é a simplificação que 

consegue de um texto mais ou menos complexo. Fazer 

um esquema facilita o raciocínio, ajuda a planear o que 

se escreve e a descobrir a organização do que se lê. 

O importante num esquema é utilizar as 

palavras-chave ou frases curtas e conseguir relacioná-

las de forma clara. Para isso há que identificar as ideias 

principais, associar-lhes uma definição, características 

ou outros aspetos e escolher a forma de as apresentar 
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Por exemplo: 
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3º - Depois de Estudar 

 

Depois de estudar, há que ter a certeza de que não 

subsistem dúvidas e, caso as haja, estas devem ser 

registadas no caderno diário de modo a que possam ser 

esclarecidas a tempo de evitar que se avolumem. Uma forma 

fácil de o fazer é com um lembrete que se vai colocando no 

caderno a cada sessão de estudo. Por exemplo: 

 

    

AtençãoAtençãoAtençãoAtenção    

Ainda tenho dúvidas na 

matéria/exercício ________________da página ____ 

do manual/lição nº _____ do caderno diário. 
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OS APONTAMENTOS 

Tirar apontamentos é uma forma de estar mais 

concentrado, mas também um processo facilitador da 

aprendizagem e da memorização; 

A única técnica que resulta para não perder o que se 

escuta é registar o essencial num caderno de apontamentos. 

Mais tarde, é aconselhável reescrever as notas apontadas 

para que resultem em apontamentos claros e corretos. 

 

 

 

 

 

 

 

Pistas para escolher as informações a 

anotar 

• Tom de voz do professor 

• Palavras/frases que chamam a atenção 

(Prestem atenção!”, “Isto é importante”) 

• Repetição de ideias 

• Registos no quadro 

• Indicação do (a) professor(a) de que a 

informação não está no livro. 
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Sugestões 

1. Registar sempre: 

• Esquemas (gráficos, quadros, desenhos) 

• Definições, fórmulas, citações e sínteses 

• Trabalhos pedidos (datas e objectivos) 

• Indicações bibliográficas 

2. Usar abreviaturas 

• Nas provas de avaliação e nos trabalhos escritos não 

se devem usar abreviaturas, mas, ao tirar apontamentos na 

aula, o aluno não precisa de se preocupar tanto com a 

caligrafia nem com as frases completas, pois, neste caso, o 

mais importante é o conteúdo. 

• Para aumentar a velocidade da escrita, o aluno pode 

recorrer aos truques utilizados nas mensagens dos telemóveis 

ou nas “conversas” da internet, sendo que ao transformar as 

notas em apontamentos deve fazer a sua "conversão" 

dp=  

depois; 

mm= 

mesmo 

mto=  

muito 

pp=  

próprio 

pq=  

porque 

qdo= 

quando 

qq= 

qualquer 

qto= 

quanto 

sp=  

sempre 

tb=  

também 

 

+ (mais) - (menos) = (igual) 
± (mais ou 

menos) 

≠ (diferente) x (vezes) 
>  (superior 

a, maior que) 

< ( inferior a, 

menor que) 
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OS TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO 

Um trabalho de investigação, individual ou em grupo, 

pressupõe pesquisa em diversas fontes de informação e tem 

como objetivo ver respondida uma questão ou aprofundado 

um determinado assunto.  

A elaboração de um trabalho de investigação tem 

cinco etapas: 

• Definição do tema; 

• Recolha da informação; 

• Seleção e organização da informação; 

• Redação e estruturação do trabalho; 

• Apresentação. 

 

1º Etapa - Definição do tema 

Quando o aluno(ou grupo) tem liberdade de escolha, 

deve definir, juntamente com o professor, o tema e os 

objetivos do seu trabalho, de acordo com os seguintes 

critérios: 

• O tema a tratar na disciplina; 

• Os interesses individuais; 

• As fontes de informação a que poderá ter 

acesso; 

• O tempo disponível para a realização do 

trabalho. 
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O tema não deve ser muito vago para que não se 

corra o risco de perder de vista as ideias essenciais que 

servirão de orientação nas fases seguintes. 

 

2º Etapa - Recolha de informação (bibliografia) 

Manuais escolares, enciclopédias e livros 

especializados são fontesindispensáveis, mas não as únicas. 

O aluno pode e deve recorrer a outras fontes: 

• Entrevistas com pessoas competentes na 

matéria; 

• Visitas de estudo realizadas; 

• Debates e conferências; 

• Material multimédia (CD e DVD); 

• Sítios da internet. 

 

Atenção! 

Usar a internet implica:  

� Verificar as fontes: nem todos os sítios têm o mesmo 

valor pedagógico; 

� Verificar as datas, pois, a informação pode estar 

desatualizada; 

� Aproveitar os bons sítios: ao descobrir um sítio 

interessante, este deve ser colocado nos “Favoritos” 

para não correr o risco de o perder; 

� Ter cuidado com o copiar e colar: se for encontrada 

alguma informação fiável, o aluno deve reescrevê-la 

usando palavras próprias. 
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As fontes de informação selecionadas devem ser 

devidamente registadas para ser mais fácil elaborar a 

bibliografia. O aluno deve apontar sempre: o nome do autor, 

da obra, do editor, o número de edição, o local e a data de 

publicação e, no caso de informação escrita, as páginas onde 

se encontra o excerto selecionado. No caso de referências da 

Internet, deve ainda adicionar o caminho para a página 

consultada. 

 

 

 

3ª Etapa –Seleção e organização da informação 

 

Depois da recolha do material é preciso seleccionar 

as informações e elaborar um plano do trabalho: o aluno deve 

registar todas as ideias que vai expor no trabalho, agrupá-las 

e ordená-las distinguindo o essencial do acessório. 

À medida que o trabalho vai avançando, vão surgindo 

novas informações que podem levar à alteração do plano 

definido. Isso pode ser feito, obviamente, mas é necessário 

validar a sua pertinência para não correr o risco de demorar 

mais tempo do que estava previsto ou de se desviar do 

objectivo proposto. 
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4ª Etapa – Redacção/Estruturação 

 

Redação do trabalho 

 

A redação final de qualquer trabalho deve ser muito 

cuidada, pelo que se deve ter em conta os seguintes aspetos: 

� Ortografia e pontuação corretas 

� Nível de língua adequado 

� Procurar que cada parágrafo corresponda a apenas 

uma ideia 

� Articular os parágrafos entre si 

� Não repetir informação 

� Organizar o trabalho com introdução, 

desenvolvimento e conclusão 

No desenvolvimento, criar capítulos correspondentes 

a assuntos diferentes, mas articulados entre si. 

 

 

Estrutura do trabalho 

 

1. A Capa – É a “montra” do trabalho, é a primeira 

imagem que surge associada ao trabalho. Deve conter: nome 

da escola, título do trabalho, nome da disciplina, identificação 

do(s) autor(es) do trabalho, data. Em alguns casos poderá 

justificar-se a introdução de uma imagem alusiva ao tema 

tratado. 
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2. Folha de rosto – É a segunda página do trabalho e 

apresenta uma informação mais detalhada sobre o trabalho, 

desenvolvendo um pouco mais os elementos da capa. 

 

3. Índice – Aqui são listados com numeração todos os 

temas e subtemas que foram desenvolvidos ao longo do 

trabalho. Deve indicar-se a página correspondente a cada um 

de acordo com a paginação geral do trabalho, que é iniciada 

na página de rosto e que corresponde à página 1. 

 

4.Introdução – Informa o leitor sobre o tema que se 

vai tratar e como vai tratá-lo. Pode também referir os motivos 

da escolha do tema, as dificuldades encontradas para o 

estudar e as vantagens de estudar o assunto, bem como 

outras informações que se considere importantes. 

 

5.Desenvolvimento – É a parte central do trabalho, é 

escrito tendo por base as informações recolhidas e deve ser 

redigido em texto e não por tópicos. Pode dividir-se em várias 

partes (capítulos, subcapítulosou secções) e ilustrá-lo com 

fotografias, esquemas, desenhos…, podem ser feitas citações 

dos autores consultados. As citações devem ser curtas e 

devem estar bem destacadas entre aspas. 

 

6.Conclusão – É o final do trabalho. Deve ser breve e 

nela faz-se uma síntese do assunto que se desenvolveu 

anteriormente e as conclusões a que se chegou. 
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7.Bibliografia – Deve indicar-se por esta ordem os 

seguintes aspectos, separados por vírgulas: último nome do 

autor, em maiúsculas, seguido de vírgula e do nome próprio 

(Camões, Luís de); título da obra em itálico ou sublinhado; 

número do volume; nome da editora; local da edição; data da 

edição (se não tiver data de edição escreve-se s/d, que 

significa sem data). 

Exemplo: CAMÕES, Luís de -Os 

Lusíadas, Figueirinhas, Porto, 1978. 

 

8.Anexos – podem ser mapas, gravuras, fichas, 

inquéritos, gráficos, tabelas, fotografias ou outros 

documentos. Servem para completar e fundamentar as 

afirmações feitas ao longo do trabalho. 

 

 

5ª Etapa - Apresentação escrita do trabalho 

 

Para além dos conteúdos desenvolvidos, a 

apresentação do trabalho também é fundamental: 

 

a) Cabeçalho e Rodapé 

Estes elementos são utilizados para identificar as páginas 

do trabalho. Geralmente, no cabeçalho, coloca-se o nome da 

escola e do trabalho e, no rodapé, coloca-se a data e o 

número da página. 
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b) Paginação 

A paginação começa na folha de rosto, sendo que o 

número de página só aparece a partir da introdução.  

c) Notas de Rodapé 

São muito úteis quando se quer chamar a atenção do 

leitor para determinado facto. Geralmente utiliza-se para 

associar Anexos ao texto ou para fazer referência bibliográfica 

a uma citação utilizada no texto. 

d) Tipo de Letra 

Devem utilizar-se tipos de letra simples, como Arial ou 

Times New Roman, e corpo de texto 12 (nos títulos pode 

usar-se tamanho 14). Usar itálico, o sublinhado ou negrito 

para realçar determinadas palavras que se queiram realçar. 

e) Espaço entre linhas 

O ideal é deixar 1,5entre linhas para facilitar a leitura. 

f) Margens(numa folha A4) 

• Margem Superior: 3 cm 

• Margem Inferior: 2,5 cm    

• Margem Direita: 2,5 cm   

• Margem Esquerda: 2,5 cm 
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APRESENTAÇÃO ORAL 

A apresentação oral é uma exposição sobre um 

determinado tema para um público mais ou menos restrito. É 

importante que a estrutura da apresentação seja simples e 

clara para que possa ser seguida pelo ouvinte com facilidade, 

e que seja interessante para captar e manter a sua atenção. 

O aluno pode optar por: 

• Escrever um texto e lê-lo. É a forma mais fácil e que 

confere mais segurança a quem apresenta o trabalho, 

mas a menos flexível e eficaz e, por isso, pouco 

recomendada. Ao ler o texto, o aluno não consegue 

aperceber-se da reação de quem o ouve. 

• Escrever um texto e decorá-lo. Só funciona se o texto 

for curto. Para textos muito longos implica um esforço 

grande mas desnecessário e arriscado (se se esquecer 

de alguma coisa, a memória pode bloquear e impedir a 

continuação da apresentação). 

• Fazer um plano e segui-lo.É a forma mais aconselhada 

e a mais correta: é mais natural, mais viva e pode 

envolver os ouvintes. 
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Preparação da apresentação 

 

� Definir o tema e o objetivo da apresentação. 

� Refletir sobre a sua função: serve para informar, 

persuadir, abrir um debate… 

� Selecionar e organizar a informação. 

� Definir a estrutura da apresentação: introdução 

(apresenta os conteúdos e os tópicos de 

desenvolvimento de forma sucinta), 

desenvolvimento (expor, demonstrar e defender as 

ideias apresentando exemplos) e conclusão 

(salientar as ideias principais de forma clara). 

� Fazer um guião que inclua pormenores a não 

esquecer. 

� Construir o suporte visual: escrever no quadro, 

fazer um cartaz, um powerpoint ou recorrer a 

filmes. Qualquer um destes suportes deve ser 

utilizado de forma equilibrada para não perturbar 

aquilo que é verdadeiramente importante – o 

conteúdo da apresentação. 

� A apresentação tem de ser treinada antes da aula 

marcada até que o aluno se sinta confortável. 
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Preparação da apresentação (cont) 

 

� Durante a apresentação é importante: ter uma 

postura natural e correta (sem mãos nos bolsos e 

sem estar encostado à parede), falar num tom de 

voz audível, não ser nem muito rápido nem muito 

lento, usar um registo de língua adequado, olhar 

para os ouvintes e não os distrair com a 

distribuição de qualquer tipo de material. 
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TESTES DE AVALIAÇÃO 

Os testes de avaliação são úteis tanto aos alunos 

como aos professores, pois permitem avaliar a evolução da 

aprendizagem e, atempadamente, recuperar algum conteúdo 

menos apreendido. É claro que se trata também de uma 

situação de avaliação. Isso não será motivo de ansiedade 

para o aluno que vai acompanhando regularmente o seu 

processo de aprendizagem, no entanto, é conveniente ter em 

conta alguns procedimentos. 

 

Na véspera do teste 

 

� Rever toda a matéria, insistindo principalmente nos 

aspectos em que revela mais dificuldades. 

� Preparar todo o material para a realização do teste e 

dormir uma boa noite de sono! 

� Muitas vezes os alunos aproveitam, na escola, os 

últimos minutos do intervalo antes do teste para 

fazerem uma última revisão. Em geral, este 

procedimento só faz aumentar a ansiedade. A 

preparação do teste tem de já estar consolidada muito 

antes dos minutos que antecedem a entrada na sala 

de aula. 
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Durante a realização do teste 

 

� Chegar cedo à sala e preparar o material de que vai 

necessitar 

� Ler com muita atenção todo o enunciado do teste, de 

forma a gerir o tempo de acordo com o tipo de 

perguntas e seu grau de dificuldade, verificando quais 

são as questões de resposta curta, de resposta 

múltipla, de desenvolvimento ou a análise de mapas e 

barras cronológicas. 

� Perceber claramente o que é pedido em cada 

questão. Também não é por acaso que as questões 

são formuladas de modo diferente, pois a intenção é 

exactamente obter diferentes tipos de resposta. Por 

exemplo, “explicar” não significa o mesmo que 

“indicar”.  

� Manter-se concentrado. 

� Antes de responder a cada uma das perguntas, lê-las 

cuidadosamente e sublinhar as palavras a que se 

deve atender para responder à questão. (ver quadro) 

� Procurar responder às questões por ordem e, se 

surgir alguma mais difícil, voltar a essa mais tarde. 

� Escrever de forma legível, evitando riscar, recorrendo 

a uma folha de rascunho sempre que necessário. 

� Responder às questões objectivamente, redigindo as 

respostas de uma forma pessoal, não utilizando 

frases decoradas sem saber o que significam e/ou 
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para que servem.  

� Nas questões de desenvolvimento, deve começar por 

elaborar um plano de resposta com os principais 

tópicos que vai desenvolver. À medida que for 

redigindo a sua resposta, o aluno deve ir assinalando 

os pontos que já abordou na sua folha de rascunho. 

� Caso o aluno não saiba responder a uma parte da 

questão, ainda assim, deve elaborar a sua resposta, 

garantindo, desta forma, uma parte da cotação da 

pergunta. 

� Nas questões de escolha múltipla, deve começar por 

ler primeiro a pergunta e dar a sua resposta 

mentalmente, e só depois ler as várias opções 

apresentadas, seleccionando a que lhe corresponde. 

Se não souber a resposta, deve começar por 

eliminaras alternativas que sabe que estão erradas e 

procurar comparar a questão com as restantes, para 

encontrar possíveis indícios que ajudem a escolher a 

opção correcta. 

� Após ter respondido a todas as questões, o aluno 

deve reler todo o teste e, se considerar que alguma 

resposta está errada ou incompleta, proceder à 

alteração ou acréscimo da sua resposta. 
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Vocabulário: 

 

Analisar: observar com atenção um documento e distinguir as 

diferentes partes/ideias/conceitos. 

Avaliar: apontar os aspetos positivos ou negativos e dar uma 

opinião fundamentada. 

Comentar: fazer observações sobre um texto, um facto ou 

assunto. 

Comparar: encontrar semelhanças e diferenças entre dois 

textos, gráficos, etc. 

Definir – dar o significado exato. 

Demonstrar – apresentar provas. 

Descrever: apresentar pormenorizadamente as características. 

Enumerar: fazer uma lista. 

Explicar: esclarecer o sentido de forma a tornar compreensível 

a todos. 

Expor: apresentar um assunto. 

Identificar: dizer o que é. 

Interpretar: Tentar perceber e explicar o sentido de uma ideia. 

Indicar: nomear uma coisa ou uma ideia. 

Justificar: explicar a razão de um facto. 

Trancrever: copiar uma frase do texto. 

Relacionar: estabelecer uma relação. 
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Após a realização do teste 

 

� Ao receber um teste de avaliação, 

independentemente do resultado, o aluno deve ver 

com atenção as correções do professor e seguir as 

suas sugestões. 

� À medida que o teste for corrigido, o aluno deve 

solicitar ao professor que clarifique todos os aspetos 

menos claros. 

� É preciso compreender os motivos dos erros para 

poder evitá-los, por isso o aluno deve questionar-se 

sobre as razões dessa falha: não deu atenção à 

pergunta, não compreendeu o enunciado, não 

estudou convenientemente ou não teve tempo? 

 

TRABALHO DE GRUPO 

Existem tarefas para as quais o trabalho de grupo é o 

mais indicado uma vez que permitirá obter um produto final de 

maior qualidade, fruto da conjugação de competências e 

saberes diferentes aplicadas a uma mesma realidade.  

Para que um trabalho seja efetivamente de grupo, há 

que considerar, em primeiro lugar, a constituição do grupo. 

Este não deve ter um número muito elevado de elementos e 

as tarefas deverão ser meticulosamente distribuídas. O perfil 

de cada elemento do grupo ditará a tarefa que lhe caberá 
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realizar e fá-lo-á de forma eficiente se adotar uma atitude 

adequada: 

 Participar efetivamente e com empenho e não se limitar a 

ver os outros trabalhar; 

 Permitir a participação dos outros; 

 Dizer francamente o que sente, de forma correta; 

 Exprimir as suas ideias sempre que tal for oportuno; 

 Respeitar as opiniões dos outros; 

 Cumprir a tarefa que lhe foi atribuída dentro do prazo 

estipulado; 

 Ajudar os elementos do grupo com mais dificuldades. 
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CONCLUSÃO 
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