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TRANSVERSALIDADES 
Durante o o ano lectivo 2012/2013 efectuou-se um estudo de caso na turma F do sétimo. Pretendeu-
se produzir conhecimento sobre o envolvimento dos alunos e a sua relação com o sucesso escolar, 
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Parte I 

 

“se os professores querem trabalhar com alunos motivados, os alunos 
motivados exigem também professores motivados”  
 

(Cordeiro, Lens & Bidarra, 2009). 
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Durante o ano de 2012, na Escola Secundária Poeta Joaquim Serra, as professoras Isabel 

Coutinho, Madalena Cruz auxiliadas pela professora Maria João Mendes, planificaram um 

projecto para ser realizado numa turma do 7. Ano de escolaridade no ano lectivo 2012/2013. 

Este projecto pretendeu responder às dificuldades diagnosticadas pelos professores do 

agrupamento que, nas suas reflexões pessoais referiam como ponto fundamental do insucesso 

dos alunos a falta de método e hábitos de trabalho e de motivação escolar dos alunos.  

O Currículo Nacional tem por base teorias sociocognitivistas (Bertrand, 2001) que enfatizam a 

aprendizagem por descoberta guiada e um ensino por investigação, sendo estas teorias a base 

onde se alicerçou o projecto Transversalidades. A metacognição e auto-regulação são dois dos 

instrumentos utilizados pelos alunos na construção do seu conhecimento, sendo e a motivação 

o motor da aprendizagem. O presente relatório reporta de uma forma simples, os percursos 

tomados ao longo do ano lectivo 2012/2013 pelo Conselho de Turma, referindo alguns 

obstáculos encontrados, etapas concretizadas e propostas de outros caminhos para alcançar a 

meta final do projecto. 

“As finalidades do projecto Transversalidades foram as seguintes:  

1. Produzir conhecimento sobre o envolvimento dos alunos e sua relação com o sucesso 

escolar;  

2. Reconstruir o currículo nacional, adaptando-o à especificidade da escola e dos alunos  

3. Permitir que as diferentes áreas disciplinares produzam materiais que possam ser 

usados no desenvolvimento curricular das suas disciplinas e/ou projetos de trabalho. 

Para alcançar estas finalidades foram definidos objectivos a longo prazo: 

1.  Estudar a Motivação, a auto-eficácia, o envolvimento do aluno, as estratégias de 

aprendizagem e Interesse do Aluno em Sala de Aula e a sua Relação com estratégias de 

ensino, atitudes, motivação e comunicação do professor 

2. Apresentar uma transversalidade do currículo ao nível do Ensino Básico, que permita 

pensar e desenvolver metodologias e estratégias de ensino facilitadoras do envolvimento 

dos alunos, conducente ao seu sucesso escolar: 

o Interseção de conteúdos disciplinares 

o  Melhorar o acompanhamento escolar do aluno a partir de um projeto 

consertado de práticas de ensino,  

3. Desenvolver competências de auto-regulação e autonomia face às aprendizagens, 

capazes de promover a criatividade, a assertividade, a auto-estima e o empenho com 

reflexos na avaliação/resultados escolares.  

4. Permitir que as diversas áreas disciplinares desenvolvam, no contexto das 

especificidades de cada uma delas estratégias/materiais de ensino - aprendizagem que 
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promovam o envolvimento dos alunos, o desenvolvimento da literacia e o sucesso 

escolar” 

(Projecto Transversalidades, 2012, p. 1) 

 

A primeira finalidade foi atribuída à Coordenadora do Projecto Isabel Coutinho, que em 

colaboração com o Conselho de Turma (recolha de dados) e com a professora Estagiária, 

recolheu, tratou e analisou os dados. As outras finalidades foram concretizadas pelo Conselho 

de Turma ao longo do ano. 

O início do projecto decorreu após o começo da preparação do ano lectivo 2012/2013. O facto 

das reuniões do Projecto Transversalidades (PT) só terem ocorrido após o princípio das 

actividades lectivas, e após a preparação pelos grupos disciplinares das planificações anuais, 

levou a que o Conselho de Turma (CT) adoptasse as planificações aprovadas pelos grupos 

disciplinares, que não apresentavam uma transversalidade do currículo ao nível do 7º ano do 

Ensino Básico no ano lectivo 2012/2013. Os professores do CT consideraram que, tendo o ano 

letivo iniciado e as planificações disciplinares sido aprovadas em grupo disciplinar, não fazia 

sentido a sua alteração. Deste modo o segundo objectivo (Apresentar uma transversalidade do 

currículo que permita pensar e desenvolver metodologias e estratégias de ensino facilitadoras 

do envolvimento dos alunos, conducente ao seu sucesso escolar) concretizou-se numa 

articulação interdisciplinar e na concretização das directivas das orientações curriculares do 

Currículo Nacional das várias disciplinas (Anexo I). 

Ao longo do ano houve reuniões do CT, onde se fizeram pontos da situação sobre o 

desenvolvimento dos objectivos do projecto, tendo os professores reflectido sobre as vivências 

da turma, verificando-se que alguns alunos perturbavam o funcionamento das aulas o que não 

permitia a utilização de estratégias de aprendizagens como o “Trabalho como projecto”. A falta 

de concentração nas tarefas propostas aos alunos em sala de aula não permitiu desenvolver 

esta estratégia; por outro lado a falta de hábitos e métodos de trabalho enraizados também não 

permitiu que os alunos em casa pudessem realizar as actividades de projecto. As tarefas eram 

propostas em sala de aula e não se concretizavam em tempo útil, para além de que quando se 

solicitava aos alunos que os concluíssem em casa, raros eram os que o faziam. Os questionários 

aplicados no primeiro período, confirmaram a falta de auto-regulação por parte dos alunos. Na 

reunião de CT de avaliação do primeiro período foi definida como prioridade do projecto 

promover a implementação da auto-regulação das aprendizagens em todas as disciplinas. Para 

desenvolver competências de auto-regulação e autonomia face às aprendizagens, capazes de 

promover a criatividade, a assertividade, a auto-estima e o empenho com reflexos na 

avaliação/resultados escolares, foi implementado uma folha de registo semanal, de auto-
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avaliação do aluno e de avaliação pelo professor (anexo II). Estratégias de auto-verificação das 

aprendizagens foram implementadas nas diferentes disciplinas, tendo em conta as suas 

características. Estes registos semanais eram efectuados, sempre que possível pelos alunos. 

Com o objectivo de se desenvolver um pequeno projecto transdisciplinar, dadas as 

características da turma, foi proposto um tema transversal a todas as disciplinas: “O mar 

mediterrâneo”. 

Tal como foi já referido, a implementação de Trabalho por Projecto no primeiro período foi 

dificultada pela reduzida auto-regulação e falta de estratégias metacognitivas dos alunos. Estes 

não cumpriam com as tarefas propostas, tendo levado à proposta de outra metodologia de 

trabalho pela coordenadora do projecto no início do segundo período, consistindo essa na 

utilização de mapas conceptuais em paralelo com a elaboração de V - Gowin. Estas estratégias 

foram apresentadas ao CT e fornecidos documentos de consulta aos professores onde estavam 

exemplos da sua aplicação às várias áreas disciplinares.  

Durante o segundo período e com base nos dados recolhidos através do questionário das 

Competências de Estudo foi possível de um modo concertado desenvolver algumas estratégias 

metacognitivas com os alunos da turma. A auto-verificação de aprendizagens baseou-se em 

actividades de sala de aula que permitiam ao aluno corrigir-se e criar conhecimento.  

No terceiro período foi executada, uma exposição sobre o tema unificador escolhido no 

primeiro período e desenvolvido ao logo do segundo, “O mar Mediterrâneo”. Este projecto 

transdisciplinar permitiu ao conselho de turma, mais uma vez ser confrontado com as 

dificuldades/desafios de um trabalho colaborativo entre os membros do CT e da dificuldade de 

cativar os alunos para o mesmo. A exposição realizou-se no final do ano lectivo com a 

colaboração de todos os professores e alunos; cada disciplina fez a interligação do tema com os 

conteúdos disciplinares.  

Ao longo do ano lectivo a coordenadora do projecto transversalidades (CPT) foi listando 

articulações interdisciplinares que os professores iam sugerindo, tendo construído um quadro 

que foi apresentado ao Conselheiros na última reunião do CT. Esta articulação interdisciplinar é 

uma proposta do CT, para o sétimo ano no próximo ano lectivo. 

Com o objectivo de dar continuidade à articulação interdisciplinar iniciada no sétimo ano e 

fornecer matérias de base para o CT do oitavo ano, foi também proposto pela CPT uma 

articulação para o oitavo ano, para algumas disciplinas. Estes materiais foram apresentados aos 

conselheiros, para que os mesmos dessem pareceres. A CPT pretendeu que no próximo ano 
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lectivo, o CT do oitavo ano parte a dar continuidade ao projecto. Foi também proposto que se 

desenvolvessem projectos com menos disciplinas, tendo proposto após analisar as planificações 

disciplinares que o CT trabalhasse em dois grupos: um grupo incluiria a disciplina de Português, 

Inglês, Francês, Educação Física, educação Visual, Educação tecnológica e Tecnologias da 

informação e comunicação o outro grupo incluiria as disciplinas de História, Geografia, Ciências 

Naturais; Físico-Química e matemática. Cada grupo de disciplinas poderia desenvolver um tema 

por período, que foi proposto ao Conselho de turma. A concretização do desenvolvimento 

destes temas transdisciplinares, seria a concretização da transdisciplinaridade pretendida pelo 

Projecto Transversalidades. A CPT apresentou uma articulação transversal (em anexo) para o 7.º 

ano e uma para o oitavo ano. Esta última para servir como material de partida no oitavo ano. 

(Anexo II). 

Os dados para o estudo de caso foram recolhidos durante o primeiro período, na disciplina de 

Educação para Cidadania Responsável onde se realizaram os questionários “Inventário de 

Processos de Auto-Regulação da Aprendizagem revisto”(IPAAr) (Lourenço, 2007), o 

“Questionário de Auto-Eficácia da Auto-Regulação da aprendizagem” (QAEARA) (Lourenço, 

2007) e o Questionário de Instrumentalidade da Auto-Regulação da Aprendizagem (QIARA ) 

(Lourenço, 2007). Nas disciplinas de Físico-Química, Português, História foram realizados os 

questionários de Motivação Escolar (QME) (Cordeiro, 2010) respectivamente no primeiro (FQ) e 

segundo períodos (História e Português). Também foi aplicado o questionário de Competências 

de Estudo (CE) no início do segundo período e no terceiro período o questionário “Clima de sala 

de aula e a comunicação do professor” durante uma aula de Físico-Química. Com a análise deste 

conjunto de questionário foi possível concretizar o primeiro objectivo (Estudar a Motivação, a 

auto-eficácia, o envolvimento do aluno, as estratégias de aprendizagem e Interesse do Aluno em 

Sala de Aula e a sua Relação com estratégias de ensino, atitudes, motivação e comunicação do 

professor).  

Através dos estudos realizados foi possível perceber que os alunos do 7.F estão motivados, no 

entanto, o tipo de motivação que predomina é a motivação extrínseca para a escola (motivação 

para trabalhar e se empenhar nas tarefas escolares em resposta a algo externo à tarefa, como a 

obtenção de recompensas materiais ou sociais, de reconhecimento e que se baseia no controlo 

de outras pessoas ou para mostrar competências ou capacidades a outros). A motivação 

intrínseca para a escola que se revela na curiosidade para aprender, na execução, na 

persistência, no tempo dispendido no desenvolvimento na tarefa, na ausência de qualquer tipo 

de recompensa ou incentivo para a desenvolver é reduzido, verificando-se que estes alunos 

dedicam menos de uma hora por dia ao estudo. 
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Os alunos desta turma em geral valorizam pouco os processos de auto-regulação1 (planificação 

execução e avaliação da aprendizagem) apresentando uma auto-eficácia2 da auto-regulação da 

aprendizagem (percepção dos alunos acerca das suas competências escolares) mediana, 

estando também associada a esta uma reduzida instrumentalidade da auto-regulação da 

aprendizagem (valor de utilidade da auto-regulação da aprendizagem).  

Verfica-se ainda que nesta turma os alunos consideram pouco úteis os saberes escolares tanto 

numa perspectiva presente (instrumentalidade vivida) como numa perspectiva futura 

(instrumentalidade percebida). Se os alunos não compreendem o quanto a escola está 

relacionada com as suas expectativas de futuro, resultarão dai poucos benefícios motivacionais, 

reduzidas percepções de auto-eficácia e, consequentemente um reduzido rendimento 

académico.  

As relações causais que são propostas neste estudo apresentam-se na Figura 1. 

 

 

 

Figura 1. Relações causais que foram encontradas neste estudo. 

 

Nesta turma a instrumentalidade surge associada aos resultados escolares, sendo esta relação 

mediada pela auto-regulação da aprendizagem, pelo que podemos inferir que, a junção de uma 

elevada percepção de instrumentalidade dos processos de auto-regulação da aprendizagem tem 

um efeito positivo na motivação e nos resultados académicos. 

                                                             
1 O processo de auto-regulação da aprendizagem supõe o domínio e gestão de factores essenciais à aprendizagem: 
estabelecimento de objectivos sucessivos; envolvimento na tarefa; planeamento e gestão do tempo; uso e 
aproveitamento de recurso disponíveis; monitorização das tarefas, entre outros.  
2 A auto-eficácia, preconizada na perspectiva sóciocognitiva concebe a auto-eficácia como a percepção do aluno sobre 

as suas capacidades para aprender e concretizar comportamentos e tarefas ( Bertrand, Y, 2001). 



9 

 

De realçar que estes resultados são muito importantes e indicam uma direcção que poderá ser 

seguida, uma vez que uma das actuais prioridades do processo educativo é a diminuição do 

insucesso e do abandono escolar promovendo a qualidade das aprendizagens. 

Com base nestes resultados a CPT propõe as seguintes medidas  

 os alunos do 7. F têm que ser orientados para uma planificação/gestão do seu tempo, 

execução das tarefas e avaliação da sua concretização de modo a desenvolverem a sua auto-

regulação da aprendizagem.  

 Recurso mais frequente da resolução de problemas do dia-a-dia, tal como está referido no 

currículo Nacional, poderá ser uma forma de levar os alunos a darem valor às aprendizagens 

escolares. 

 A re-construção do currículo tendo em consideração as metas de aprendizagem mas também 

adaptando-o à especificidade da escola e dos alunos.  

 a escola deverá de introduzir no horário dos alunos novamente um tempo para desenvolver 

a auto-regulação dos alunos, onde serão trabalhadas os processos auto-regulatório dos 

alunos. Nestes. Este tempo deveria ser utilizado somente para desenvolver os processos 

auto-regulatórios e de ensinar e praticar estratégias de aprendizagem, pois estas precisam de 

ser interiorizadas pelos alunos e exercitadas em contexto. O ensino e a prática das 

estratégias de aprendizagem devem ser efectivadas em contexto, apresentando muitas e 

diversificadas possibilidades para que o aluno possa escolher e praticar, aplicando as 

diferentes estratégias de aprendizagem aos requisitos da tarefa e ao seu estilo de 

aprendizagem. O ensino e a prática de estratégias de aprendizagem não deve estar limitada a 

uma disciplina ou área disciplinar, mas sim a um currículo transversal, implicando os 

professores do projecto (conselho de turma), sendo uma concertação curricular não apenas 

na disciplina (História, Matemática, Português), mas também inter-disciplinar com o 

objectivo de prevenir e garantir o trabalho estratégico do conselho de turma e o sucesso dos 

alunos.  

De referir por último que quando os professores se preocupam com a implementação e 

incremento de qualidade educativa no seu ensino, questionam se na sua prática educativa, 

envolvem os alunos na construção do conhecimento e se o seu espaço de sala de aula é uma 

verdadeira academia de meta-aprendizagem (Rosário,2 004). Na realidade só professores 

“metacognitivos” sobre as suas práticas de ensino podem ajudar os seus alunos na promoção da 

sua competência metacognitiva. A esse respeito, Veiga Simão (2004) refere que, 

“Para que se possa ensinar os alunos a usar estrategicamente os seus recursos em situações de 
aprendizagem, é necessário que previamente o professor seja capaz de aprender e ensinar 
estrategicamente os conteúdos curriculares: o professor tem tanto que saber ensinar como 
aprender” (p. 70). 
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Anexo I 

Proposta de articulação interdisciplinar 

7.º ano e 8º ano 
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Projecto Transversalidades  
Articulação Curricular do 7º ano (2012/2013)  

PORTUGUÊS INGLÊS FRANCÊS 
Temas/ Conteúdos Relevantes  Articulação Interdisciplinar Temas /Conteúdos Relevantes  Articulação Interdisciplinar Temas /Conteúdos Relevantes  Articulação Interdisciplinar 

ORALIDADE 
1.Interpretar discursos orais com diferentes 
graus de formalidade e complexidade. 
2.Registar, tratar e reter a informação. 
3.Participar oportuna e construtivamente 
em situação de interacção oral 
4.Produzir textos orais corretos, usando 
vocabulário e estruturas gramaticais 
diversificadas e recorrendo a mecanismos de 
coesão discursiva. 
5.Produzir textos orais (4 a 5 minutos) de 
diferentes tipos e com diferentes 
finalidades. 
 
LEITURA E EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
1.Interpretar textos de diferentes tipologias 
e graus de complexidade. 
2.Utilizar procedimentos adequados à 
organização e tratamento da informação. 
3.Ler em voz alta. 
 
ESCRITA 
1.Planificar a escrita de textos. 
2.Redigir textos com coerência e 
correcção linguística. 
3.Escrever para expressar 
conhecimentos. 
4.Escrever textos informativos. 
5.Escrever textos argumentativos. 
6.Escrever textos diversos. 
7.Rever textos escritos. 
 
 
GRAMÁTICA 
1.Explicitar aspetos fundamentais da 
morfologia. 
2.Conhecer as classes de palavras. 
3.Analisar e estruturar unidades sintáticas. 
4.Reconhecer propriedades das palavras e 
formas de organização do léxico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Os conteúdos da disciplina são 
eminentemente transdisciplinares, 
pelo que as articulações são possíveis 
com todas as disciplinas do currículo.  
 
Desenvolve as competências de 
comunicação, através da 
compreensão, interacção e produção, 
activando as quatro competências 
fundamentais: ouvir/ falar/ ler/ 
escrever. Recolhe textos e informação 
para usar nas outras disciplinas, na 
leitura e análise de documentos 
autênticos e na pesquisa de 
informação em fontes diversificadas 
(dicionários, enciclopédias...); no uso 
de diferentes tipos de texto, 
adequando-os à situação 
comunicativa, o reforço de 
metodologias diferenciadas de ensino 
- aprendizagem. 
 
(…) 

Revision unit 
Unit 1: Eu e os outros (amigos, colegas, 
ídolos…) 
- Artigo indefinido (a/an) e artigo definido (the)  
- Verbos “to be” e “have got” 
- Perguntas de interpretação 
- Verbo “there to be” 
- Conjunções “and”, “also”, “too” 
- Celebração de efemérides: “Halloween”/ 
“Christmas” 
 
Unit 2: A Família (Membros da 
Família/Relacionamentos/ Diferenças culturais 
/ Rotinas) 
- Caso possessivo 
- Preposições de tempo; - As horas 
- “Present simple” 
- Advérbios de frequência 
- Conjunções “first”, “then”, “finally”  
-“ Present Continuous” 
- “Presente Simple” / “Present Continuous” 
 
Unit 4: A casa 
- Plurais (nomes); - Preposições de lugar 
-Verbo “There to be” 
- Adjetivo+preposição 
- Conjunções -“But” 
- “Past continuous” 
- Celebração de efemérides “St Valentine’s Day” 
 
Unit 3: A Escola(Presente e passado) / 
Vivências /Disciplinas /Atividades) 
- Past simple - verbo to be  
- Conjunções “so”, “ because” 
- “Past Simple” – verbos irregulares 
 
Unit 6: A minha cidade /a minha comunidade 
- Grau dos adjetivos 
- Conjunções “not only … but also” 
-pronomesrelativos 
- Futurocom“Be going to” e “Will” 
- Pronomes indefinidos “some”, “any” e “no” 
 
Unit 7: De novo em férias 
- Verbosmodais “must”, “can”, “may”, “should” 
- Frasescondicionais “Zero Conditional” / “First 
Conditional” 
-“ Present perfect” 
- Leitura Extensiva4 

Geo. - representação cartográfica dos 
territórios lusófonos, francófonos e 
anglófonos.  
Mat – a percentagem e a Representação 
gráfica.  
Port./Fr – a descrição e o retrato físico e 
psicológico.  
Ed. Vis – o retrato e a caricatura  
Ed.F. – a prática desportiva e sua influência 
na constituição física e psicológica  
Fr. – Tipologia de habitações: a descrição da 
casa e dos objectos.  
C.N. – utilização das rochas nas construções.  
Ed. Vis – desenho de habitações.  
F.Q. – propriedades físicas e químicas dos 
materiais usados nas habitações.  
Port. e Fr. – As festividades; a ocupação dos 
tempos livres. 
Port.– recolha de lendas e contos tradicionais 
e comunicação oral regulada por técnicas  
Port./Fr – as festividades; a ocupação dos 
tempos livres.  
His. – Igualdade de género 
 
(…) 
 
 
 
 

Identificação pessoal:  
Nome, idade, filiação, residência, telefone, 
local e data de nascimento, sexo, 
nacionalidade, ocupação.  
 
Caracterização: Traços físicos e 
psicológicos, gostos pessoais.  
 
Higiene e saúde: Higiene pessoal; cuidados 
com a saúde; bem estar. 
 
 A família: Membros da família e laços de 
parentesco; profissões, quotidiano familiar; 
festas familiares.  
 
A escola: Sistema educativo; situação 
escolar;  
 

Port. e Ing. - Apresentação e 
saudação; carta: registo escrito de 
nomes e moradas e saudação.  
Geo. - A localização da Europa no 
mundo; os países e as principais 
cidades. 
Port. e Ing. - A descrição física e 
psicológica (o retrato)  
Ed. Vis.- O desenho, o retrato e a 
caricatura 
Ed. Fis.- A constituição física.  
Port.- O texto literário. 
Hist. - Pesquisa e recolha de dados 
sobre os hábitos alimentares nos sécs 
XII a XIV. 
Ing.- Agregado familiar  
Hist. - Sociedades tribais, Sociedade 
feudal.  
Ing. - Os sistemas educativos 
comparação  
 
(…) 
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EDUCAÇÃO FÍSICA HISTóRIA GEOGRAFIA 
Temas /Conteúdos Relevantes  Articulação Interdisciplinar Temas/ Conteúdos Relevantes  Articulação Interdisciplinar Temas/ Conteúdos Relevantes Articulação Interdisciplinar 

Princípios higiénicos 
Regras de segurança 
Alimentação 
Movimento, exercício físico e 
desenvolvimento motor 
 
Atitudes no desporto: 
- respeito pelos outros e pelas regras, 
cooperação 
 
Desportos colectivos 
- Voleibol, Basquetebol, Futebol e 
Badmington: técnicas principais e 
regulamentos 
 
Atletismo: 
-Regulamentos 
- Técnicas da modalidade 
 
Ginástica: 
- Movimentos 
- Exercícios básicos  
 
 
 
 
 

Ing . – Vocabulário dos desportos 
His.- História do desporto na antiga 
Grécia 
Ed. Visual e TIC - Filmagem e 
tratamento de imagem de corridas  
 
 
 
 
 

A- Das sociedades recolectoras às primeiras 
civilizações: 
- As sociedades recolectoras e as primeiras 
sociedades produtoras; 
- Contributos das primeiras civilizações; 
- As civilizações dos grandes rios ;  
- Novos contributos civilizacionais no 
Mediterrâneo Oriental; 
 
B- A herança do Mediterrâneo antigo: 
- O mundo clássico: os gregos no séc. V a.c. - 
Atenas e o espaço mediterrânico, a democracia 
na época de Péricles, religião e cultura; 
-O mundo romano no apogeu do império – o 
Mediterrâneo romano no séc. I e II, sociedade e 
poder imperial, a civilização romana. 
- Origem e difusão do cristianismo. 
 
C- A formação da Cristandade ocidental e a 
expansão islâmica: 
Novo mapa político da Europa do séc. VI ao 
séc.IX 
- A fixação dos povos germânicos, a Igreja 
Católica no ocidente europeu, as 
transformações económicas e o clima de 
insegurança; origem e princípios doutrinários da 
religião islâmica, a expansão e a civilização 
muçulmanas. 
- A sociedade europeia no séc. IX a XII – a 
sociedade senhorial, asrelações  feudo – 
vassálicas. 
- Cristãos e muçulmanos na Península Ibérica, a 
formação dos reinos cristãos no 
processo da reconquista 
 
D- Portugal no contexto europeu dos sécs. XI I 
a XI V: 
- Desenvolvimento económico de Portugal nos 
sécs. XII a XIV. 
Relações sociais e poder político nos sécs. XII  a 
XIV. 
- O mundo rural nos sécs. XII a XIV, senhores, 
concelhos e poder régio. 
- Lisboa nos circuitos do comércio europeu 
- Cultura monástica, cultura cortesã e cultura 
popular, as novas ordens religiosas, a 
Universidade, do românico ao gótico. 
- Crises e revolução no séc. XIV; a revolução de 
1383 e a formação da identidade nacional. 
 
 
 

Ed. Vis. – O desenho como uma atitude 
expressiva: desenho de objectos utilizados 
nas primeiras civilizações 
Port.– Produção escrita. 
C.N. – Composição das rochas 
F.Q. – A energia (ex: o fogo) e o tipo de 
materiais usados para a sua produção. 
Geo. – Utilização de exemplos do Egipto na 
descrição da paisagem e nas escalas 
L.P .-Os jogos e desportos com origem na 
Grécia. Produção escrita. 
Ed. Física- Os jogos e desportos com origem 
na Grécia. 
Geo. - Construção de mapas de Portugal 
actual. 
Mat.- Cientistas matemáticos famosos na 
Antiguidade; sistema de numeração usado 
pelos romanos.. 
Ed. Vis. – A Estrutura: Módulo Padrão   
Geo. - Cartografia 
Port. – O vocabulário. 
        – Produção escrita: a escrita criativa 
GEO. – Crise e revolução no séc. XIV: a fome, 
a peste negra (influência do clima e da 
concentração populacional). 
 
 
 

Representações da Terra  
- Descrição da paisagem  
- Mapas como forma de representar a 
superfície da Terra 
- tipos de representações e sua evolução 
- elementos essenciais (a Escalas,…)  
- Localização de diferentes elementos da 
superfície terrestre  
  
A Localização Relativa:  
- processos de orientação  
 
 A Localização Absoluta :  
- os elementos geométricos da Terra 
- coordenadas terrestres 
 
O espaço europeu: 
- a evolução das fronteiras da Europa; 
- a formação da União Europeia 
- as instituições da União Europeia 
O espaço português: - as unidades 
territoriais 

Ing. – localização dos países na 
Europa e no Mundo – a França e o 
Reino Unido 
Hist.- principais cidades da 
Antiguidade; cristãos e muçulmanos 
na Península Ibérica; a pré-história e a 
arte rupestre; a era dos 
Descobrimentos e a evolução da 
cartografia com a descoberta do Novo 
Mundo Instrumentos de navegação 
marítima (astrolábio)  
A mitologia Grega (a lenda da Europa)  
 
Ed.Vis. – Evolução do desenho e da 
representação do Mundo 
TIC – a utilização do Google Earth e do 
LiveMaps. A ligação à Internet. 
 
F.Q. - Escalas e ordens de grandeza.  - 
As proporções; - A localização relativa 
e absoluta: Coordenadas terrestres  
 
Mat. - Escalas; - Representações 
gráfica;- Representação, interpretação 
e tratamento de dados 
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Ciências Naturais Fisíco-química Matemática 

Temas/ Conteúdos Relevantes  
Terra no espaço e Terra em transformação 

Articulação Interdisciplinar 
 

Temas /Conteúdos Relevantes  
Terra no espaço e Terra em transformação 

Articulação Interdisciplinar 
 

Temas/ Conteúdos Relevantes  
 

Articulação Interdisciplinar 
 

Terra no Espaço:  
 Terra -  Um planeta com vida. 
- Condições da Terra que permitem a 
existência da vida. 
- A Terra como um Sistema. 
 
Ciência, Tecnologia e Ambiente. 
- Ciência produto da actividade humana. 
- Ciência e conhecimento do universo. 
 
 
 
 
 
Terra em Transformação 
A Terra conta a sua história. 
- Fósseis e a sua importância para a 
reconstituição da História da Terra.  
- Grandes etapas na história da Terra. 
 
Dinâmica interna da Terra. 
- Deriva dos continentes e tectónica de 
placas. 
- Ocorrência de falhas e dobras. 
 
Consequências da dinâmica interna da 
Terra. 
-Actividade vulcânica; riscos e benefícios 
da actividade vulcânica. 
Actividade sísmica; riscos e protecção das 
populações 
 
Estrutura interna da Terra. 
-Contributo da ciência e da tecnologia para 
o estudo da estrutura interna da Terra.  
- Modelos propostos 
 
Dinâmica externa da Terra. 
- Rochas, testemunhos da actividade da 
Terra. 
- Rochas magmáticas, sedimentares e 
metamórficas génese e constituição; ciclo 
das rochas.  
- Paisagens geológicas. 

Mat. - Ordens de grandeza 
relacionadas com seres vivos 
microscópicos. 
F.Q. - Ordens de grandeza: Do 
imensamente grande ao 
imensamente pequeno. 
F.Q.- Sistema solar e posição da Terra. 
Port .Comunicação: Resumo  
Ed. Tec. – Conceito de tecnologia. 
F.Q. - Os inventos técnicos para a 
Exploração espacial. 
 
Hist.- A importância dos fósseis para 
datar os grandes  acontecimentos da 
história da vida. 
 
Geo.- Localização dos continentes.  
F.Q.- Composição das rochas e 
reacção de um ácido para identificar 
calcário. 
- Correntes de convecção e transporte 

de energia entre fontes e 
receptores 

 
Port. - Descrição. Exploração de 
textos. 
Geo. - Rochas sedimentares e agentes 
erosivos na dinâmica do litoral. 
Hist - Rochas utilizadas pelo homem 
da pré-história no fabrico de 
instrumentos e para fazer gravuras. A 
arte megalítica. 

Terra no Espaço 
 Universo 
- O que existe no Universo. 
- Dimensões do Universo. 
 
Sistema solar 
- Astros do sistema solar. 
- Características dos planetas. 
 
Planeta Terra 
- Astros do sistema solar. 
- Características dos planetas. 
 
Terra em transformação  
Materiais 
- Constituição do mundo material.  
- Substâncias e misturas de substâncias. 
- Propriedades físicas e químicas dos 
materiais. 
- Separação das substâncias de uma mistura. 
-Transformações físicas e químicas. 
 
 
Energia 
- Fontes e formas de energia. 
-Transferências de energia. 

C.N. – Distâncias no Universo e ordens de 
grandeza.  
Mat. – Dimensões e diferentes ordens de 
grandeza de distâncias no Universo. 
Geo. - Ordens de grandeza e escalas Mat. - 
Utilização de escalas; - Representação e 
interpretação de dados  
- Tratamento de dados: construção de tabelas e 
gráficos. 

Ed. Fís – Tempos aproximados. Registo dos 
resultados obtidos nas aulas. - Determinação da 
rapidez média dos alunos num determinado 
percurso 
Port. – Utilização do dicionário;  
Hist. - Friso cronológico; - As sociedades 
produtoras: inovações técnicas; o avanço 
tecnológico das sociedades. 
Ed. Tec. – Conceito de tecnologia. 
Port. – Texto não literário: recolha de textos 
temáticos. 
Mat. – Determinação da velocidade média; 
Elaboração de gráficos relacionando dias do 
mês com a altura das marés. 
Ing.- Escolha das profissões e pesquisa de 
nomes de astronautas de origem francesa ou 
inglesa. 
Geog. – Estado do tempo e clima relacionados 
com as estações do ano. 
Ed. Tec. – Materiais: misturas e Substâncias; 
utilização de diferentes materiais para produzir 
utensílios/ instrumentos. 
C.N. – a composição das rochas; composição do 
solo 
Port. – texto não literário.  
Hist. – Inovações técnicas: cerâmica, tecelagem 
e cestaria. 
E.V. – misturas e substâncias para a constituição 
das cores. 
E.V. – transformação e reciclagem 

I-Números inteiros e racionais  
• Critérios de divisibilidade  
• Números primos e compostos:• 
Decomposição em factores primos , m.m.c. 
e m.d.c. 
• Multiplicação e divisão, propriedades 
• Potências de base inteira e expoente 
natural 
• Raiz quadrada e raiz cúbica  
Números racionais 
II-Sequências e regularidades.  
• Termo geral de uma sequência numérica  
• Representação  
III- Funções 
• Conceito de função e de gráfico de uma 
função 
• Proporcionalidade directa como função  
IV-Triângulos e quadriláteros  
• Figuras no plano 
• Ângulos: amplitude e medição (2.º ciclo) 
Triângulos e quadrilatos 
• Soma dos ângulos internos e externos de 
um triângulo 
• Congruência de triângulos. 
• Propriedades, classificação e construção 
de quadriláteros 
V- Tratamento de dados 
• Organização, análise e interpretação de 
dados - histograma 
• Medidas de localização e dispersão 
• Discussão de resultados 
• Representação e interpretação de dados  
• Tabelas de frequências relativas  
• Gráficos circulares, de linha e diagramas 
de caule-e-folhas • Extremos e amplitude. 
VI- Equações 
• Equações do 1.º grau a uma incógnita 
(com parênteses mas sem denominadores) 
• Equações do 1.º grau a uma incógnita 
(com parênteses mas sem 
denominadores). 
• Classificar equações.  
• Resolução de problemas usando 
equações. 
VII- Semelhanças 
• Noção de semelhança 
• Ampliação e redução de um polígono 
• Polígonos semelhantes 
• Semelhança de triângulos 
 

Ing. - identidade: uso dos números 
nos dados pessoais e nos outros. 
Ed. Vis – A simetria na representação 
Hist – Sistemas de numeração das 
civilizações antigas. 
F.Q – Ordens de grandeza no 
universo.  
- Parsec, unidade astronómica e ano-
luz.  
 
Hist.- A evolução dos números até ao 
séc. XIV; contagem do tempo a.C e 
d.C. 
C. N.- Etapas na História da Terra. 
Ed. Tec – A tecnologia ao serviço da 
execução dos objectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.Q - Organização de dados, Tabelas, 
Representação e interpretação de 
dados. Tratamento de dados e 
representação gráfica . 
Ed. Fís – Tempos aproximados. 
Registo dos resultados obtidos nas 
aulas. 
Port. – Interpretação de textos e 
enunciados. 
Ing. - Ocupação de tempos livres -
tratamento de dados estatísticos 
C.N .- Actividade geológica. 
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ED VISUAL ED. TECNOLÓGICA TIC 

Temas /Conteúdos Relevantes  
 

Articulação Interdisciplinar 
 

Temas /Conteúdos Relevantes 
 

Articulação Interdisciplinar 
 

Temas/ Conteúdos Relevantes  
 

Articulação Interdisciplinar 
 

COMUNICAÇÃO VISUAL  
- Elementos visuais na comunicação: 
- Ponto, Linha, Textura, Estrutura, Plano/ 
volume. Papel da imagem na comunicação. 
Cartaz. 
 
ELEMENTOS DA FORMA 
- Percepção visual da forma (quadrado, 
rectângulo; triângulos equilátero, escaleno e 
isósceles) e construção da imagem  
- Divisão da circunferência (três, quatro, 
cinco, seis e sete partes iguais).  
- Polígonos regulares e irregulares. 
- Elementos visuais na comunicação 

- Desenho expressivo 

- Luz-cor  

- Expressão e de composição da forma 

 -Representação técnica de formas 

geométricas 

 

A FORMA E O ESPAÇO  

- Estruturas naturais e criadas pelo Homem 

 - Representação técnica de formas 

geométricas 

 - Sólidos e poliedros 

- Perspectiva 

- Representação do espaço 

COMUNICAÇÃO VISUAL 
- Códigos de comunicação visual 
- Design Fatores que determinam a forma dos 
objetos 
 
 

Ing. A descrição : retrato físico. 
 
C. N.– Matérias primas usadas na 
expressão artística. 
 
Port. – Texto publicitário. 
 
Hist. – As primeiras sociedades: os 
objectos usados. 
 
Mat. – As formas e as dimensões; 
proporcionalidade geométrica; 
construções, geométricas 
 
Ing. Fr. -O léxico relativo às cores.  
 
F.Q. – A cor pigmento. 

Tecnologia transforma, Natureza responde 
. Técnicas e Tecnologias 
. Tecnologia e ambiente 
. A Tecnologia nos alimentos 
. As respostas da natureza 
 
 O Objecto Técnico 
. A produção de objectos em cadeia 
. O objecto técnico como sistema 
. A função social dos objectos 
. A análise do objecto técnico 
. Redesenho de objectos com funções técnicas 
. O ciclo de vida dos objectos 
. A reconversão dos objectos 
 
Ferramentas e Utensílios 
As ferramentas de Serrar, Cortar, Traçar, Furar, 
Soldar, Aplainar, Roscar, As limas; Ferramentas 
auxiliares 
 
Medida 
. Origens das medições  
. Sistema Internacional de Unidades (SI) 
. Instrumentos de medição e verificação 
. Grandezas eléctricas 
. Erros de medição  
. Noção de tolerância 

C.N – Tecnologia e sociedade 
 
Ed.Vis – Desenho à mão ivre/esboços 
 
Port – Vocabulário específico da 
tecnologia (registos de língua) 
 
Mat – Cálculo e medição; construção de 
polígonos e diversos materiais 
manipuláveis em diferentes suportes 
 
Hist – Os utensílios usados pelas 
sociedades recolectoras e produtoras 
 
F.Q. – Sistema internacional unidades 
(SI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESSAMENTO DE TEXTO (WORD) 
- Gestão de Objectos  
- Operações Elementares 
- Tabelas  
- Secções Estilos 
 
EDIÇÃO DE PUBLICAÇÕES - 
PUBLISHER 
- O que é o Publisher? 
… Para que serve? Quando utilizar? 
- Elementos da Janela principal do 
Publisher 
- Gestão de objectos 
- Tipos de publicação 
 
EDIÇÃO DE VÍDEO - 
WINDOWS MOVIE MAKER 
- Criação e gravação de projectos 
- Captura de vídeo  
- Edição de Vídeo 
- Publicação de um filme 

 
Esta área Curricular articula com 
todas 
as disciplinas para implementar as 
novas tecnologias.  
 

 

 

 

 



16 

 

 

Proposta de articulação para o 8.º ano (2013/2014) - Projecto Transversalidades 

PORTUGUÊS INGLÊS FRANCÊS 
Temas/ Conteúdos 

Relevantes  
Articulação 

Interdisciplinar 
Temas/ Conteúdos 

Relevantes 
Articulação Interdisciplinar Temas /Conteúdos Relevantes  Articulação 

Interdisciplinar 
ORALIDADE 
1.Interpretar discursos orais com diferentes 
graus de formalidade e complexidade. 
2.Registar, tratar e reter a informação. 
3.Participar oportuna e construtivamente 
em situação de interacção oral 
4.Produzir textos orais corretos, usando 
vocabulário e estruturas gramaticais 
diversificadas e recorrendo a mecanismos 
de coesão discursiva. 
5.Produzir textos orais (4 a 5 minutos) de 
diferentes tipos e com diferentes 
finalidades. 
 
LEITURA E EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
1.Interpretar textos de diferentes tipologias 
e graus de complexidade. 
2.Utilizar procedimentos adequados à 
organização e tratamento da informação. 
3.Ler em voz alta. 
 
ESCRITA 
1.Planificar a escrita de textos. 
2.Redigir textos com coerência e 
correcção linguística. 
3.Escrever para expressar 
conhecimentos. 
4.Escrever textos informativos. 
5.Escrever textos argumentativos. 
6.Escrever textos diversos. 
7.Rever textos escritos. 
 
 
GRAMÁTICA 
1.Explicitar aspetos fundamentais da 
morfologia. 
2.Conhecer as classes de palavras. 
3.Analisar e estruturar unidades sintáticas. 
4.Reconhecer propriedades das palavras e 
formas de organização do léxico. 

 

 

  
Os conteúdos da disciplina são 
eminentemente 
transdisciplinares, pelo que as 
articulações são possíveis com 
todas as disciplinas do currículo.  
 
Desenvolve as competências de 
comunicação, através da 
compreensão, interacção e 
produção, activando as quatro 
competências fundamentais: 
ouvir/ falar/ ler/ escrever. 
Recolhe textos e informação para 
usar nas outras disciplinas, na 
leitura e análise de documentos 
autênticos e na pesquisa de 
informação em fontes 
diversificadas (dicionários, 
enciclopédias...);no uso de 
diferentes tipos de texto, 
adequando-os à situação 
comunicativa, o reforço de 
metodologias diferenciadas de 
ensino - aprendizagem. 
 

Viagens 
- Pedir opinião,- Dar opinião 
- Referir palavras de outrem 
- Pedir esclarecimentos 
 
Gramática 
 -“Ist Conditional” 
- Conjunção “If”… 
 
Férias 
- Exprimir duração, - Exprimir entusiasmo 
- Sugerir 
 
Gramática 
- “How long …?”  
“Present Perfect” (afir., int., neg.) 
- Advérbios  “already”, “just”, “ever” e 
“never” 
- Preposições “for” e “since” 
- “what (a/an…)” 
- “what…” 
- “Such (a/an…)” 
- “Such” 
 
Serviços 
- Perguntar o caminho 
- Indicar o caminho 
- Dar instruções 
- Exprimir hábitos 
 
Gramática 
“used to” 
 
Diferentes culturas  
- Informar-se 
- Descrever lugares 
- Descrever pessoas 
 
Gramática 
- Pronomes relativos 

- Formação de adjectivos (sufixo “- ed”) 

- Pronomes indefinidos “another”, “other” 

e “others” 

 

Port. - Comunicação oral: Compara 
destinos de férias entre Portugueses e 
Ingleses  
Geo.- Ler mapas  
Mat. - Os números, estatística, lugares 
geométricos 
Fr. - Como pedir uma informação 
 
 
 
 
 
Geo. - Actividades económicas dos 
destinos de férias 
C.N. - Impacto Humanos nos habitats 
escolhidos para férias 
His. - Portugal no contexto europeu do 
século XVII e XVIII. 
Fr. - Comparar diferentes destinos de férias 
(Franceses e ingleses) 

Os jovens de hoje 
- Férias e tempos livre 
- Gostos e preferências 
- O valor do dinheiro 
 
Hábitos e costumes 
- Alimentação, - Habitação 
- Moda e vestuário 
 
Serviços 
- Transportes 
- Saúde/assistência social 
- Correios e telecomunicações 
- meios de comunicação social 
 
Vida económica 
- consumismo e compras 
- publicidade e marketing 
- defesa do consumidor 
 
Vida política 
- regime politico, - Partidos políticos 
 
Quotidiano ambiental 
- a vida no campo/- o tecido urbano /- “Les villes 
nouvelles” 
- Intervenção comunitária 
 
Gramática: 
Conteúdos morfossintácticos 
- Nomes e adjectivos 
- Determinantes: numerais cardinais e ordinais; 
interrogativos e indefinidos  
- Pronomes: pessoais, relativo ”dont”, 
possessivos, demonstrativos; indefinidos 
- Verbos: tempos e modos. 
- Advérbios: advérbios e locuções adverbiais 
- Preposições, - Conjunções: Conjunções e 
locuções conjuncionais 
- Tipos de frases; - Formas de frase 
- da frase simples á frase complexa : orações 
coordenadas e subordinadas 
- Discurso indirecto : “Il a dit que…”; “Il a 
demande de …”; “ Il a demande si …” 
 

Mat. - Números 
Port. - Leitura orientada e recreativa 
Ing. - Viagens 
 
 
Mat. - Funções tabelas e gráficos 
       - estatística : organização e 
interpretação de dados; interpretação 
da informação 
 
 
Geo. - Actividades económicas 
        - Ambiente e sociedade 
 
C.N. e F. Q. - Gestão sustentável de 
recursos e políticas ambientais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mat.-  Lugares geométricos 
Geo.- contrate de desenvolvimento 
C.N. - perturbação nos ecossistemas  
F.Q. - Gestão sustentável de recursos  
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EDUCAÇÃO FÍSICA HISTóRIA GEOGRAFIA 
Temas/Conteúdos Relevantes  Articulação Interdisciplinar Temas/ Conteúdos Relevantes  Articulação Interdisciplinar Temas/Conteúdos Relevantes  Articulação Interdisciplinar 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E- expansão e mudança nos séculos XV e 
XVI 
- Expansionismo europeu 
- Renascentismo e reforma  
- Crise na igreja 
 
 
F- Portugal no contexto europeu dos 
séculos XVII e XVIII 
- O império Português 
-Absolutismo e mercantilismo numa 
sociedade de ordens 
-o antigo regime na 1.º metade do séc. 
XVIII  
- a revolução científica na Europa e em 
Portugal 
 
 
G- Arranque da Revolução Industrial e o 
triunfo das revoluções liberais 
- Revolução agrícola e o arranque da 
revolução industrial 
- Revoluções liberais -o nascimento dos 
EUA, a revolução francesa e a revolução 
liberal Portuguesa. 
 
 
H- A civilização industrial no século XIX 
- O mundo industrializado do século XIX 
- O caso português 
- Novos modelos culturais 

Mat. - Estatística: recurso a este método 
no traçado das rotas marítimas 
Port. - Texto Poético: usar textos de 
autores renascentistas 
Ing. - Diferenças culturais 
 
 
Geo.- Contrate e desenvolvimento: 
desenvolvimento/desenvolvimento; 
interdependência entre espaços com 
diferentes níveis de desenvolvimento. 
C.N.- Gestão sustentável dos recursos 
Ed. Vis. - Tecnologia de expressão plástica: 
desenho (ilustração de acontecimentos 
históricos e desenhos naturalistas). 
 
 
Fr. - Revolução francesa (1879) e a sua 
importância político - social 
 
 
 
 
 
 
 
F.Q e C.N. - Gestão sustentável dos 
recursos. 
Geo.- Ambiente e sociedade 
Mat.- Problemas envolvendo distâncias 

Actividades económicas  
- Recursos naturais  
 . Utilização dos recursos naturais 
 . Localização dos principais recursos geológicos 
(carvão, petróleo, gás natural) 
- Sectores de actividade económica 
 . Evolução dos sectores de actividade  
 . Actividade agrícola 
 . Actividade piscatória 
 . Actividade industrial 
 . Serviços e turismo 
- Transportes e telecomunicações  
 . Modos de transporte e distâncias a percorrer 
 . Impactos do desenvolvimento de redes de 
transporte nos espaços envolventes 
 . Importância das telecomunicações na 
sociedade actual 
 
Contraste de desenvolvimento 
-Crescimento/ desenvolvimento 
. Indicadores de crescimento/ desenvolvimento 
. Agrupamento de países em função do IDH 
. Desigualdades nos níveis de desenvolvimento 
- Interdependência entre espaços com 
diferentes níveis de desenvolvimento. 
. Obstáculos ao desenvolvimento 
. Soluções para atenuar os contrastes de 
desenvolvimento (ONG) 
 
Ambiente e sociedade 
- Alterações do ambiente global 
. Diferentes responsabilidades nas alterações 
ambientais  
. Impactos das alterações ambientais no espaço 
. Impactos das alterações ambientais nas 
actividades humanas 
- Grandes problemas ambientais 
. Desequilíbrios ambientais no mundo 
. Conflitos resultantes das agressões ambientais 
no mundo 
- Estratégias de preservação do património 
-soluções técnico -científicas 
-as organizações ecologistas e a cooperação 
internacional 
. Desenvolvimento sustentável e equilíbrio 
ambiental 
 
 
 
 

C.N. e F.Q - Gestão sustentável dos 
recursos. 
Fr. e Ing. - Serviços: sectores de 
actividade 
Hist. - Expansão e mudanças no séc. 
XV e XVI: importância dos transportes 
no expansionismo europeu. 
Port.- A imagem e o texto publicitário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fr. e Ing. - Serviços: organizações não 
governamentais sediadas no Reino 
Unido e França. 
Hist. - Arranque da revolução 
industrial e o triunfo das revoluções 
liberais: inovações agrícolas e o novo 
regime demográfico, a revolução 
industrial em Inglaterra. 
 
 
 
 
 
C.N. - Ecossistemas 
F.Q. - Reacções químicas 
Ing. e  Fr. - Quotidiano ambiental 
Hist. - Expansão e mudança nos 
séculos XV e XVI: o expansionismo 
europeu. 
Ed. Tec. - Tecnologia e sociedade: 
tecnologia e consumo 
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CIÊNCIAS NATURAIS FÍSICO-QUÍMICA MATEMÁTICA 

Temas/ Conteúdos Relevantes  
Sustentabilidade 

Articulação Interdisciplinar 
 

Temas/Conteúdos Relevantes  
Sustentabilidade 

Articulação Interdisciplinar 
 

Temas/Conteúdos Relevantes  
 

Articulação Interdisciplinar 
 

Ecossistemas 
. Interacção (ões) seres vivos - ambiente 
. Fluxo de energia e ciclo de matéria 
. Perturbações no equilíbrio dos 
ecossistemas 
 
 
 
 
 
 
Gestão sustentável dos recursos  
. Recursos naturais - utilização e 
consequências 
. Protecção e conservação da natureza 
. Custos, benefícios e riscos das 
inovações científicas e tecnológicas. 
 

Geo. - Ambiente e sociedade 
Port. -Outros textos notícias e 
entrevistas sobre gestão dos 
recursos naturais e apresentação 
esquemática do conteúdo. 
E.F. - Identificar e interpretar os 
fenómenos da industrialização, 
urbanismo e poluição, como 
factores limitativos da aptidão 
Física das populações e das 
possibilidades de prática das 
modalidades da cultura Física. 
 
 
Hist. - O expansionismo europeu: 
ambiente natural dos territórios 
descobertos; - o arranque da 
revolução industrial e o triunfo das 
revoluções liberais; a revolução 
agrícola e o arranque da revolução 
industrial. 
Geo. -Actividades económicas: 
recursos naturais (localização dos 
principais recursos ecológicos) e 
análise de dados apresentados por 
diferentes instrumentos 
 
 

Som e luz 
. Produção e transmissão do som 
. Características, comportamento e 
aplicações da luz 
 
Reacções químicas 
. Tipos de reacções químicas 
. Velocidade das reacções químicas 
. Explicação e representação das reacções 
químicas 
 
 
Mudança global 
. Previsão e descrição do tempo 
atmosférico 

Ed. Tecnol. - Conceitos, princípios e 
operadores tecnológicos: acumulação e 
transformação de energia; - Materiais 
 
 
C.N. - Ecossistemas: fluxo de energia e ciclo 
de matéria 
Port. - Leitura: comunicação regulada por 
técnicas. 
 
Mat. - Números, equações, estatística 
Ed. Tec. - Conceitos princípios e 
operadores tecnológicos: materiais, 
fabricação. 
 
C.N. - Gestão sustentável dos recursos 
Humanos  
Mat. - Tabelas e Gráficos 
Geo. -Actividades económicas: recursos 
naturais (localização dos principais 
recursos ecológicos) e análise de dados 
apresentados por diferentes instrumentos 
 
 

I-Isomerias 
. Isometrias: Reflexão, rotação e translação 
. Translação associada a um vetor 
 
II-Números racionais 
. Representação, comparação e ordenação 
. Operações, propriedades e regras operatórias 
em Q 
. Potências de base 10 
 
III- Planeamento estatístico 
. Especificação do problema 
. Recolha de dados 
. População e amostra 
 
IV- Funções 
. Função linear  
. função afim 
 
 
 
 
 
V- Equações e sistemas 
. Equações do 1º grau 
. Equações literais 
. Sistemas de duas equações do 1.º grau a duas 
incógnitas 
 
VI- O Teorema de Pitágoras e o espaço 
. Composição e decomposição de polígonos 
. Teorema de Pitágoras  
 
VII- Sequências e regularidades 
. Simplificação de expressões 
. Operações com monómios 
 
VIII- EQUAÇÕES (Polinómios e Equações do 2.º 
grau incompletas) 
. Operações com polinómios 
. Equações do 2.º grau incompletas 
 
IX – SÓLIDOS GEOMÉTRICOS  
. Área da superfície e volume  

. Critérios de paralelismo e perpendicularidade 

entre planos e retas e planos 

Ed. Vis. - Tecnologias de expressão 
plástica: o desenho; explorações 
bidimensionais  
 
 
 
 
 
 
 
Geo. - Actividades económicas: 
análise de dados apresentados por 
diferentes instrumentos; -recursos 
naturais (localização dos principais 
recursos ecológicos). 
 F.Q.- Mudança global -Previsão e 
descrição do tempo atmosférico 
His. - Portugal no contexto europeu 
do séc. XVII e XVIII: recurso aos 
números para analisar 
quantitativamente a estratégia 
mercantilista. 
Geog. - Contrastes de 
desenvolvimento: indicadores de 
crescimento/ desenvolvimento 
 
F.Q. - Sons e luz 
F.Q - Reacções químicas  
 
 
 
 
 
Hist. - Recorrer a fontes históricas 
sobre Pitágoras e fazer simulação da 
sua auto apresentação. 
 
Ed. Fís- jogos desportivos: espaços em 
que se desenvolvem. 
Ed. Fís. - Ginástica: sequência de 
habilidades 
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Anexo II 

Proposta de um Currículo Transversal 7º ano e 8º ano 
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Proposta de um Currículo Transversal 7º ano  

Temas e Conteúdos relevantes 

PORTUGUÊS INGLÊS FRANCÊS Ed. Física ED VISUAL ED. TECNOLÓGICA / TIC  

ORALIDADE 
1.Interpretar discursos orais com diferentes 
graus de formalidade e complexidade. 
2.Registar, tratar e reter a informação. 
3.Participar oportuna e construtivamente 
em situação de interacção oral 
4.Produzir textos orais corretos, usando 
vocabulário e estruturas gramaticais 
diversificadas e recorrendo a mecanismos de 
coesão discursiva. 
5.Produzir textos orais (4 a 5 minutos) de 
diferentes tipos e com diferentes 
finalidades. 
 
LEITURA E EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
1.Interpretar textos de diferentes tipologias 
e graus de complexidade. 
2.Utilizar procedimentos adequados à 
organização e tratamento da informação. 
3.Ler em voz alta. 
 
ESCRITA 
1.Planificar a escrita de textos. 
2.Redigir textos com coerência e 
correcção linguística. 
3.Escrever para expressar 
conhecimentos. 
4.Escrever textos informativos. 
5.Escrever textos argumentativos. 
6.Escrever textos diversos. 
7.Rever textos escritos. 
 
 
GRAMÁTICA 
1.Explicitar aspetos fundamentais da 
morfologia. 
2.Conhecer as classes de palavras. 
3.Analisar e estruturar unidades sintáticas. 
4.Reconhecer propriedades das palavras e 
formas de organização do léxico. 

 
 
 
 
 
 

 

Revision unit 
Unit 1: Eu e os outros (amigos, colegas, ídolos…) 
- Artigo indefinido (a/an) e artigo definido (the) 
- Verbos “to be” e “have got” 
- Perguntas de interpretação 
- Verbo “there to be” 
- Conjunções “and”, “also”, “too” 
- Celebração de efemérides: “Halloween”/ 
“Christmas” 
 
------------------------------------------------------------------ 
Unit 2: A Família (Membros da Família/ 
Relacionamentos/ Diferenças culturais / Rotinas) 
- Caso possessivo 
- Preposições de tempo 
- As horas 
- “Present simple” 
- Advérbios de frequência 
- Conjunções “first”, “then”, “finally” 
-“ Present Continuous” 
- “Presente Simple” / “Present Continuous” 
Unit 4: A casa 
- Plurais (nomes) 
- Preposições de lugar 
-Verbo “There to be” 
- Adjetivo+preposição 
- Conjunções -“But” 
- “Past continuous” 
- Celebração de efemérides “St Valentine’s Day” 
------------------------------------------------------------------- 
Unit 3: A Escola (Presente e passado) / Vivências 
/Disciplinas /Atividades) 
- Past simple - verbo to be  
- Conjunções “so”, “ because” 
- “Past Simple” – verbos irregulares 
 
Unit 6: A minha cidade /a minha comunidade 
- Grau dos adjetivos 
- Conjunções “not only … but also” 
-pronomes relativos 
- Futurocom“Be going to” e “Will” 
- Pronomes indefinidos “some”, “any” e “no” 
 
Unit 7: De novo em férias 
- Verbos modais “must”, “can”, “may”, “should” 
- Frases condicionais “Zero Conditional” / “First 
Conditional” 
-“ Present perfect”, - Leitura Extensiva 

Identificação pessoal:  
Nome, idade, filiação, residência, 
telefone, local e data de nascimento, 
sexo, nacionalidade, ocupação.  
 
Caracterização: Traços físicos e 
psicológicos, gostos pessoais.  
 
Higiene e saúde: Higiene pessoal; 
cuidados com a saúde; bem estar. 
------------------------------------------------------ 
 A família: Membros da família e laços 
de parentesco; profissões, quotidiano 
familiar; festas familiares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------ 
A escola:  
- Sistema educativo;  
- situação escolar;  
 

Princípios higiénicos 
Regras de segurança 
Alimentação 
Movimento, exercício físico e 
desenvolvimento motor 
 
Atitudes no desporto: 
- respeito pelos outros e pelas 
regras, cooperação 
 
Desportos colectivos 
- Voleibol, Basquetebol, Futebol e 
Badmington: técnicas principais e 
regulamentos 
 
Atletismo: 
-Regulamentos 
- Técnicas da modalidade 
 
Ginástica: 
- Movimentos 
- Exercícios básicos  
 

(ao longo do ano) 
 
 
 

COMUNICAÇÃO VISUAL  
- Elementos visuais na comunicação: 
- Ponto, Linha, Textura, Estrutura, 
Plano/ volume. Papel da imagem na 
comunicação. 
Cartaz. 
ELEMENTOS DA FORMA 
- Elementos visuais na comunicação 
- Desenho expressivo 
- Luz-cor  
------------------------------------------------- 
COMUNICAÇÃO VISUAL 
- Códigos de comunicação visual 
- Design Fatores que determinam a 
forma dos objetos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------- 
ELEMENTOS DA FORMA 
- Percepção visual da forma 
(quadrado, rectângulo; triângulos 
equilátero, escaleno e isósceles) e 
construção da imagem  
- Divisão da circunferência (três, 
quatro, cinco, seis e sete partes 
iguais).  
- Polígonos regulares e irregulares. 
- Expressão e de composição da forma 

 -Representação técnica de formas 

geométricas 

 

A FORMA E O ESPAÇO  

- Estruturas naturais e criadas pelo 

Homem 

 - Representação técnica de formas 

geométricas 

 - Sólidos e poliedros; - Perspectiva 

- Representação do espaço 

Tecnologia transforma, Natureza responde 
. Técnicas e Tecnologias 
. Tecnologia e ambiente 
. A Tecnologia nos alimentos 
. As respostas da natureza 
 
 O Objecto Técnico 
. A produção de objectos em cadeia 
. O objecto técnico como sistema 
. A função social dos objectos 
. A análise do objecto técnico 
. Redesenho de objectos com funções técnicas 
. O ciclo de vida dos objectos 
. A reconversão dos objectos 
 
Ferramentas e Utensílios 
As ferramentas de Serrar, Cortar, Traçar, Furar, 
Soldar, Aplainar, Roscar, As limas; Ferramentas 
auxiliares 
 
Medida 
. Origens das medições  
. Sistema Internacional de Unidades (SI) 
. Instrumentos de medição e verificação 
. Grandezas eléctricas 
. Erros de medição  
. Noção de tolerância 
_________________________________ 
PROCESSAMENTO DE TEXTO (WORD) 
- Gestão de Objectos  
- Operações Elementares 
- Tabelas  
- Secções Estilos 
 
EDIÇÃO DE PUBLICAÇÕES - PUBLISHER 
- O que é o Publisher? 
… Para que serve? Quando utilizar? 
- Elementos da Janela principal do Publisher 
- Gestão de objectos 
- Tipos de publicação 
 
EDIÇÃO DE VÍDEO - 
WINDOWS MOVIE MAKER 
- Criação e gravação de projectos 
- Captura de vídeo  
- Edição de Vídeo 
- Publicação de um filme 
 

A vermelho- alterações propostas 
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Temas/ Conteúdos Relevantes  
HISTóRIA GEOGRAFIA CN F.Q MAT 

A- Das sociedades recolectoras às primeiras civilizações: 
- As sociedades recolectoras e as primeiras sociedades produtoras; 
- Contributos das primeiras civilizações; 
- As civilizações dos grandes rios ;  
- Novos contributos civilizacionais no Mediterrâneo Oriental; 
 
B- A herança do Mediterrâneo antigo: 
- O mundo clássico: os gregos no séc. V a.c. - Atenas e o espaço 
mediterrânico, a democracia na época de Péricles, religião e cultura; 
-O mundo romano no apogeu do império – o Mediterrâneo romano no 
séc. I e II, sociedade e poder imperial, a civilização romana. 
- Origem e difusão do cristianismo. 

Representações da Terra  
- Descrição da paisagem  
- Mapas como forma de 
representar a superfície da 
Terra 
- tipos de representações e 
sua evolução 
- elementos essenciais (a 
Escalas,…) 
- Localização de diferentes 
elementos da superfície 
terrestre  
 
 
 
 
 
 

Terra -  Um planeta com vida. 
- Condições da Terra que 
permitem a existência da vida. 
- A Terra como um Sistema. 
 
Ciência, Tecnologia e Ambiente. 
- Ciência produto da actividade 
humana. 
- Ciência e conhecimento do 
universo. 
 
Terra em Transformação 
A Terra conta a sua história. 
- Fósseis e a sua importância 
para a reconstituição da História 
da Terra. 
- Grandes etapas na história da 
Terra. 
 

Universo 
- O que existe no Universo. 
- Dimensões do Universo. 
 
Sistema solar 
- Astros do sistema solar. 
- Características dos planetas. 
 
Planeta Terra 
- Astros do sistema solar. 
- Características dos planetas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

I-Números inteiros e racionais  
• Critérios de divisibilidade  
• Números primos e compostos:• Decomposição em factores primos , m.m.c. e m.d.c. 
• Multiplicação e divisão, propriedades 
• Potências de base inteira e expoente natural 
• Raiz quadrada e raiz cúbica 
• Números racionais 
II-Sequências e regularidades.  
• Termo geral de uma sequência numérica  
• Representação  
III- Funções 
• Conceito de função e de gráfico de uma função 
• Proporcionalidade directa como função  
V- Tratamento de dados 
• Organização, análise e interpretação de dados - histograma 
• Medidas de localização e dispersão 
• Discussão de resultados 
• Representação e interpretação de dados  
• Tabelas de frequências relativas 
• Gráficos circulares, de linha e diagramas de caule-e-folhas 
 • Extremos e amplitude. 

C- A formação da Cristandade ocidental e a expansão islâmica: 
Novo mapa político da Europa do séc. VI ao séc.IX 
- A fixação dos povos germânicos, a Igreja 
Católica no ocidente europeu, as transformações económicas e o clima 
de 
insegurança; origem e princípios doutrinários da religião islâmica, a 
expansão e a civilização muçulmanas. 
- A sociedade europeia no séc. IX a XII – a sociedade senhorial, 
asrelações  feudo – 
vassálicas. 
- Cristãos e muçulmanos na Península Ibérica, a formação dos reinos 
cristãos no 
processo da reconquista 

 A Localização Relativa:  
- processos de orientação  
 A Localização Absoluta :  
- os elementos geométricos 
da Terra 
- coordenadas terrestres 
 
 
 
 

Dinâmica interna da Terra. 
- Deriva dos continentes e 
tectónica de placas. 
- Ocorrência de falhas e dobras. 
 
Consequências da dinâmica 
interna da Terra. 
-Actividade vulcânica; riscos e 
benefícios da actividade 
vulcânica. 
Actividade sísmica; riscos e 
protecção das populações 
 
 

Terra em transformação  
Energia 
- Fontes e formas de energia. 
-Transferências de energia. 
 
 
 
 
 
 
 

VI- Equações 
• Equações do 1.º grau a uma incógnita (com parênteses mas sem denominadores) 
• Classificar equações.  
• Resolução de problemas usando equações. 
 

D- Portugal no contexto europeu dos sécs. XI I a XI V: 
- Desenvolvimento económico de Portugal nos sécs. XII a XIV. 
Relações sociais e poder político nos sécs. XII  a XIV. 
- O mundo rural nos sécs. XII a XIV, senhores, concelhos e poder régio. 
- Lisboa nos circuitos do comércio europeu 
- Cultura monástica, cultura cortesã e cultura popular, as novas ordens 
religiosas, a Universidade, do românico ao gótico. 
- Crises e revolução no séc. XIV; a revolução de 1383 e a formação da 
identidade nacional. 

O espaço europeu: 
- a evolução das fronteiras 
da Europa; 
- a formação da União 
Europeia 
- as instituições da União 
Europeia 
O espaço português: - as 

unidades territoriais 

Estrutura interna da Terra. 
-Contributo da ciência e da 
tecnologia para o estudo da 
estrutura interna da Terra. 
- Modelos propostos 
 
Dinâmica externa da Terra. 
- Rochas, testemunhos da 
actividade da Terra. 
- Rochas magmáticas, 
sedimentares e metamórficas 
génese e constituição; ciclo das 
rochas.  
- Paisagens geológicas. 

Materiais 
- Constituição do mundo 
material. 
- Substâncias e misturas de 
substâncias. 
- Propriedades físicas e 
químicas dos materiais. 
- Separação das substâncias de 
uma mistura. 
-Transformações físicas e 
químicas. 
 
 

IV-Triângulos e quadriláteros  
• Figuras no plano 
• Ângulos: amplitude e medição (2.º ciclo) 
Triângulos e quadrilatos 
• Soma dos ângulos internos e externos de um triângulo 
• Congruência de triângulos. 
• Propriedades, classificação e construção de quadriláteros 
VII- Semelhanças  
• Noção de semelhança 
• Ampliação e redução de um polígono 
• Polígonos semelhantes 
• Semelhança de triângulos 
 
 

A vermelho- alterações propostas 
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Proposta de um Currículo Transversal 8º ano  

Temas e Conteúdos relevantes 

PORTUGUÊS INGLÊS FRANCÊS Ed. Física ED VISUAL ED. TECNOLÓGICA / TIC  

 
ORALIDADE 
1.Interpretar discursos orais com diferentes graus 
de formalidade e complexidade. 
2.Registar, tratar e reter a informação. 
3.Participar oportuna e construtivamente em 
situação de interacção oral 
4.Produzir textos orais corretos, usando 
vocabulário e estruturas gramaticais 
diversificadas e recorrendo a mecanismos de 
coesão discursiva. 
5.Produzir textos orais (4 a 5 minutos) de 
diferentes tipos e com diferentes finalidades. 
 
LEITURA E EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
1.Interpretar textos de diferentes tipologias e 
graus de complexidade. 
2.Utilizar procedimentos adequados à 
organização e tratamento da informação. 
3.Ler em voz alta. 
 
ESCRITA 
1.Planificar a escrita de textos. 
2.Redigir textos com coerência e correcção 
linguística. 
3.Escrever para expressar conhecimentos. 
4.Escrever textos informativos. 
5.Escrever textos argumentativos. 
6.Escrever textos diversos. 
7.Rever textos escritos. 
 
 
GRAMÁTICA 
1.Explicitar aspetos fundamentais da morfologia. 
2.Conhecer as classes de palavras. 
3.Analisar e estruturar unidades sintáticas. 
4.Reconhecer propriedades das palavras e formas 
de organização do léxico. 

Viagens 
- Pedir opinião,- Dar opinião 
- Referir palavras de outrem 
- Pedir esclarecimentos 
 
Gramática 
 -“Ist Conditional” 
- Conjunção “If”… 
 
Férias 
- Exprimir duração, - Exprimir entusiasmo 
- Sugerir 
 
Gramática 
- “How long …?”  
“Present Perfect” (afir., int., neg.) 
- Advérbios  “already”, “just”, “ever” e 
“never” 
- Preposições “for” e “since” 
- “what (a/an…)” 
- “what…” 
- “Such (a/an…)” 
- “Such” 
 
Serviços 
- Perguntar o caminho 
- Indicar o caminho 
- Dar instruções 
- Exprimir hábitos 
 
Gramática 
“used to” 
 
Diferentes culturas  
- Informar-se 
- Descrever lugares 
- Descrever pessoas 
 
Gramática 
- Pronomes relativos 

- Formação de adjectivos (sufixo “- ed”) 

- Pronomes indefinidos “another”, “other” e 

“others” 

Os jovens de hoje 
- Férias e tempos livre 
- Gostos e preferências 
- O valor do dinheiro 
 
Hábitos e costumes 
- Alimentação, - Habitação 
- Moda e vestuário 
 
Serviços 
- Transportes 
- Saúde/assistência social 
- Correios e telecomunicações 
- meios de comunicação social 
 
Vida económica 
- consumismo e compras 
- publicidade e marketing 
- defesa do consumidor 
 
Vida política 
- regime politico, - Partidos políticos 
 
Quotidiano ambiental 
- a vida no campo/- o tecido urbano /- 
“Les villes nouvelles” 
- Intervenção comunitária 
 
Gramática: 
Conteúdos morfossintácticos 
- Nomes e adjectivos 
- Determinantes: numerais cardinais e 
ordinais; interrogativos e indefinidos  
- Pronomes: pessoais, relativo ”dont”, 
possessivos, demonstrativos; 
indefinidos 
- Verbos: tempos e modos. 
- Advérbios: advérbios e locuções 
adverbiais 
- Preposições, - Conjunções: Conjunções 
e locuções conjuncionais 
- Tipos de frases; - Formas de frase 
- da frase simples á frase complexa : 
orações coordenadas e subordinadas 
- Discurso indirecto : “Il a dit que…”; “Il 
a demande de …”; “ Il a demande si …” 

 

   

A vermelho- alterações propostas 
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Temas/ Conteúdos Relevantes  
HISTóRIA GEOGRAFIA CN F.Q MAT 

E- expansão e mudança nos séculos XV e 
XVI 
- Expansionismo europeu 
- Renascentismo e reforma  
- Crise na igreja 
 
 
F- Portugal no contexto europeu dos 
séculos XVII e XVIII 
- O império Português 
-Absolutismo e mercantilismo numa 
sociedade de ordens 
-o antigo regime na 1.º metade do séc. 
XVIII  
- a revolução científica na Europa e em 
Portugal 
 
 

Actividades económicas  
- Recursos naturais  
 . Utilização dos recursos naturais 
 . Localização dos principais recursos geológicos 
(carvão, petróleo, gás natural) 
- Sectores de actividade económica 
 . Evolução dos sectores de actividade  
 . Actividade agrícola 
 . Actividade piscatória 
 . Actividade industrial 
 . Serviços e turismo 
- Transportes e telecomunicações  
 . Modos de transporte e distâncias a percorrer 
 . Impactos do desenvolvimento de redes de 
transporte nos espaços envolventes 
 . Importância das telecomunicações na sociedade 
actual 

Dinâmica externa da Terra (Cont. 7º ano) 
- Rochas, testemunhos da actividade da 
Terra. 
- Rochas magmáticas, sedimentares e 
metamórficas: génese e constituição; ciclo 
das rochas.  
- Paisagens geológicas. 
 
 
Ecossistemas 
. Interacção (ões) seres vivos - ambiente 
 

Reacções químicas 
. transformações químicas e físicas 
. Tipos de reacções químicas 
. Velocidade das reacções químicas 
. Explicação e representação das reacções químicas 
 
 
 
 

III- Planeamento estatístico 
. Especificação do problema 
. Recolha de dados 
. População e amostra 
 
I-Isomerias 
. Isometrias: Reflexão, rotação e translação 
. Translação associada a um vetor 
 
II-Números racionais 
. Representação, comparação e ordenação 
. Operações, propriedades e regras operatórias em Q 
. Potências de base 10 
 
IV- Funções 
. Função linear  

G- Arranque da Revolução Industrial e o 
triunfo das revoluções liberais 
- Revolução agrícola e o arranque da 
revolução industrial 
- Revoluções liberais - o nascimento dos 
EUA, a revolução francesa e a revolução 
liberal Portuguesa. 
 
 
 

Contraste de desenvolvimento 
-Crescimento/ desenvolvimento 
. Indicadores de crescimento/ desenvolvimento 
. Agrupamento de países em função do IDH 
. Desigualdades nos níveis de desenvolvimento 
- Interdependência entre espaços com diferentes 
níveis de desenvolvimento. 
. Obstáculos ao desenvolvimento 
. Soluções para atenuar os contrastes de 
desenvolvimento (ONG) 
 

Ecossistemas 
. Fluxo de energia e ciclo de matéria 
. Perturbações no equilíbrio dos ecossistemas 
 
 

Som e luz 
. Produção e transmissão do som 
. Características, comportamento e aplicações da luz 
 
 
 
 
 
 

IV- Funções (Cont) 
. Função linear  
. função afim 
 
V- Equações e sistemas 
. Equações do 1º grau 
. Equações literais 
. Sistemas de duas equações do 1.º grau a duas incógnitas 
 
VI- O Teorema de Pitágoras e o espaço 
. Composição e decomposição de polígonos 
. Teorema de Pitágoras  

H- A civilização industrial no século XIX 
- O mundo industrializado do século XIX 
- O caso português 
- Novos modelos culturais 

Ambiente e sociedade 
- Alterações do ambiente global 
. Diferentes responsabilidades nas alterações 
ambientais  
. Impactos das alterações ambientais no espaço 
. Impactos das alterações ambientais nas 
actividades humanas 
- Grandes problemas ambientais 
. Desequilíbrios ambientais no mundo 
. Conflitos resultantes das agressões ambientais no 
mundo 
- Estratégias de preservação do património 
-soluções técnico -científicas 
-as organizações ecologistas e a cooperação 
internacional 
. Desenvolvimento sustentável e equilíbrio 
ambiental 

Gestão sustentável dos recursos  
. Recursos naturais - utilização e 
consequências 
. Protecção e conservação da natureza 
. Custos, benefícios e riscos das inovações 
científicas e tecnológicas. 
 

Mudança global 
. Previsão e descrição do tempo atmosférico 

VII- Sequências e regularidades 
. Simplificação de expressões 
. Operações com monómios 
 
VIII- EQUAÇÕES (Polinómios e Equações do 2.º grau 
incompletas) 
. Operações com polinómios 
. Equações do 2.º grau incompletas 
 
IX – SÓLIDOS GEOMÉTRICOS  
. Área da superfície e volume  

. Critérios de paralelismo e perpendicularidade entre planos 

e retas e planos 

 

A vermelho- alterações propostas 



24 

 

Projecto Transversalidades - Grelha de observação diária/semanal 

Aluno: ______________________________ Nº _________Turma _____ DISCIPLINA____________ 

Domínios avaliados – Atitudes, métodos de trabalho e competências de estudo 

Indicadores Resultados obtidos  Trabalho de casa 

NS S SB dia NS S SB 

 Atenção        

 Empenho        

Autonomia        

 Superação das dificuldades        

 Execução/ espontânea de actividades    Observações: 

 Trabalho individual em Sala de aula    

 Organização do dossier     

 Auto-regulação da aprendizagem    

 Auto avaliação     As dificuldades detectadas devem-se a  

Cooperação     Falta de empenho  

 Execução de tarefas em sala de aula     Falta de organização  

 Tolerância /inter-ajuda     Falta de hábitos e métodos de trabalho  

 Apresentação do material necessário     Problemas comportamentais  

Responsabilidade     Falta de assiduidade  

 Cumprimento de normas     Dificuldades de compreensão  

 Assiduidade     Dificuldades de interpretação   

 Pontualidade     Dificuldades de aplicação de conhecimentos  

 Intervenções oportunas      

 

O Encarregado de Educação:_______________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

A minha auto-avaliação 

Indicadores Resultados  Realizei os trabalho de casa 

Sim Não dia Sim Não 

 Estive com atenção      

 Empenhei-me na realização das actividades de sala de aula      

Autonomia      

 Colaborei nas actividades de sala de aula      

 Tenho o dossier/ caderno organizado   Observações: 

 Passo os resumos da matéria para o caderno diário 

semanalmente 

  

 Registo no caderno diário os apontamentos que o 

professor escreve no quadro 

   

Cooperação   

 Executei as actividades/ tarefas em sala de aula   As minhas dificuldades devem-se a  

 Fui tolerante    Falta de empenho  

 Ajudei os meus colegas na realização de tarefas    Falta de organização  

 Tive intervenções oportunas    Falta de hábitos e métodos de trabalho  

Responsabilidade    Problemas comportamentais  

 Cumpri as normas/regras de sala de aula    Falta de assiduidade  

 Fui assíduo    Dificuldades de compreensão  

 Fui pontual    Dificuldades de interpretação   

 Trouxe o material necessário para a aula    Dificuldades de aplicação de conhecimentos  

Total      

O aluno:__________________________________________  (Semana : de :___________a___________) 
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Parte II  

Estudo de caso: a motivação escolar e auto regulação das aprendizagens 
numa turma do sétimo ano. 
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Estudo de caso: a motivação escolar e auto regulação das aprendizagens numa turma do 
sétimo ano. 

Introdução 

Os modelos existentes para auto regulação da aprendizagem, consideram que os alunos têm a capacidade 

de monitorizar, controlar e regular os processos subjacentes à aprendizagem, como a cognição, motivação 

e o comportamento. As dimensões cognitiva/metacognitiva, motivacional e comportamental constituem 

o constructo de auto regulação da aprendizagem. 

Um dos pressupostos de auto regulação baseia-se no facto do aluno ser o construtor do seu próprio 

conhecimento, dos seus próprios objetivos e estratégias, bem como dos seus processos de aprendizagem. 

A auto regulação pressupõe que os alunos têm a capacidade de monitorizar, controlar e regular os 

processos subjacentes à aprendizagem, como a cognição, motivação, o comportamento e que 

compreende a necessidade de os modificar ou não, de acordo com os seus objetivos, ou seja domina os 

processos volitivos
3
. O último pressuposto de auto regulação é que “esta funciona como um mecanismo 

mediador entre as características pessoais e contextuais e o rendimento escolar obtido “ (Lopes da Silva, 

Duarte, Veiga Simão & Sá, 2004). 

A motivação sendo uma das dimensões de auto regulação, pode ser percepcionada pela 

instrumentalidade da auto regulação da aprendizagem (ou seja a utilidade da tarefa de se auto 

regularem) e a própria  auto regulação da aprendizagem dos alunos, estando normalmente associada às 

perspectivas de tempo futuro (FTP) percebidas pelos alunos. Um aluno com uma percepção de FTP de 

longo prazo pode, espontaneamente, antever as implicações das actividades presentes num tempo futuro 

mais distante e assim desenvolver estruturas de comportamento assertivas. Estas podem incrementar a 

motivação instrumental para a aprendizagem dos alunos e da execução das tarefas no espaço escolar 

(Husman e colaboradores (1996), De Volder e Lens (1982) e Van Carlster e colaboradores (1987)). Alguns 

estudos referem no entanto que imputar uma grande utilidade aos resultados académicos poderá ter um 

efeito contrário na motivação dos alunos cuja perspectiva do futuro é negativa, devendo este facto ser 

tido em conta pelos professores quando trabalham com os alunos menos motivados (Rosário, 2004). As 

estratégias de controlo volitivo permitem ao aluno percepcionar a utilidade futura das tarefas 

académicas, nas quais estão envolvidos, sendo fundamentais para atingir os seus objectivos futuros 

devendo por isso ser incentivadas e trabalhadas na sala de aula pelos professores.  

Neste trabalho pretendeu-se estudar a motivação escolar e auto regulação das aprendizagens, numa 

turma do sétimo ano de uma escola da periferia do Montijo. Nos últimos anos os professores que 

lecionam nesta escola, tem apontado como principal causa de insucesso a falta de motivação dos alunos e 

a inexistência, muitas vezes, de auto regulação das aprendizagens. 

                                                             
3
 “Os processos volitivos são definidos e considerados como parte de um sistema de autoregulação que inclui a motivação e 

relaciona a cognição com a emoção. Proteger e manter os objectivos académicos são duas condições necessárias à nova visão da 
competência volitiva. Volição (do latim volitione) é o processo cognitivo pelo qual um indivíduo se decide a praticar uma ação em 
particular. É definida como um esforço deliberado e é uma das principais funções psicológicas humanas (sendo as outras afeto, 
motivação e cognição). Processos volitivos podem ser aplicados conscientemente e podem ser automatizados como hábitos no 
decorrer do tempo. As concepções mais modernas de volição expressam-na como um processo de controle da ação que torna-se 
automatizada”. (Wikipédia) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Afeto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Motiva%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cogni%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bito
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Materiais e Metodologia 

Este estudo realizou-se numa turma do sétimo ano, durante o ano lectivo 2012/2013, tendo como 

finalidades estudar a motivação, a auto regulação, a autoeficácia, o envolvimento do aluno, as estratégias 

de aprendizagem e o interesse do aluno em Sala de Aula, bem como a sua relação com estratégias de 

ensino, atitudes, motivação e comunicação do professor. 

Para a investigação dos constructos em estudo, processos de auto regulação da aprendizagem, auto-

eficácia para auto-regular a aprendizagem e instrumentalidade académica e motivação escolar utilizámos 

os seguintes instrumentos: 

1. FDPE (Ficha de Dados Pessoais e Escolares) (Lourenço, 2007); 

2. IPAAr (Inventário de Processos de Auto-Regulação da Aprendizagem revisto) (Lourenço, 2007); 

3. QAEARA (Questionário de Auto-Eficácia da Auto-Regulação da aprendizagem) (Lourenço, 2007); 

4. QIARA (Questionário de Instrumentalidade da Auto-Regulação da Aprendizagem) (Lourenço, 2007); 

5. Questionário de motivação escolar (QME) (Cordeiro, 2010); 

6. Questionário “Clima de sala de aula“. 

7. Questionário de Competências de Estudo.  

 

Os questionários 1,2, 3 e 4, bem como o 5 (F.Q.) foram aplicados no primeiro período, os questionários 5 

(Português e História) e 6 no segundo período e o 7 no terceiro período. Embora houvessem durante o 

ano saída e entrada de alunos, só foram considerados neste estudo os alunos que permaneceram durante 

todo o ano lectivo. 

 

Resultados e discussão 

 

Caracterização da amostra: A Turma do 7º F apresenta 60% de rapazes e 40% de raparigas, Figura 1.  

 

Figura. 1 Caracterização da amostra utilizada no presente estudo. Nível Port. - classificação a Português no ano 
anterior; Nível Mat. - classificação a Matematica no ano anterior. 
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Os rapazes apresentam maior número de reprovações e investem menos tempo nos estudos, sendo este 

menos de uma hora por dia ao longo da semana (Figura 1). As raparigas também apresentam um reduzido 

tempo de estudo que não alcança uma hora semanal. Verifica-se no entanto que um maior tempo de 

estudo por parte das raparigas influência positivamente as notas obtidas tanto a Matemática como a 

Português no 6º ano (Figura 1) como em todas as outras disciplinas no 7. ano(Figura 2). 

 

A  

 

B 

 

Figura. 2 Classificações disciplinares do final do ano em função do género. 

A- Dados correspondentes às raparigase e B- Dados correspondentes aos rapazes. 
 

Podemos ainda constatar que um maior investimento no tempo de estudo dos alunos influencia 

positivamente nas classificações obtidas e que um maior investimento no tempo de estudo dos alunos 

influi positivamente na sua auto-eficácia para a auto-regulação da aprendizagem (transição ou retenção) 

(Figura 1 e 2). Tal como se pode constatar pela Figura 2-A, as raparigas só tem negativa a duas disciplinas 
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(Educação Física e a Matemática), já os rapazes apresentam negativa a Português, Inglês, História, 

Geografia, Matemática, Físico-química e Educação Visual, Figura 2-B. 

O questionário de motivação escolar (QME) validado por Cordeiro (2010) (Em anexo) foi aplicado em três 

disciplinas que representam áreas disciplinares diferentes, com o objectivo de verificar se há diferenças 

nas motivações nas diferentes áreas disciplinares. Oquestionário QME apresentados num formato Likert 

de cinco pontos, indicando a frequência desde Totalmente falsa (1) a totalmente verdadeira (5), e avalia 

“indicadores qualitativos da motivação do aluno e não um índice quantitativo (a força ou intensidade)”. 

No dizer de Cordeiro 

 “O QME (…) é um questionário estruturado de auto-resposta, constituído por 101 perguntas fechadas, que avaliam, sob o ponto de 
vista do aluno, a motivação escolar, a utilização de estratégias de aprendizagem e o rendimento académico dos alunos. É um 
questionário multidimensional, numa escala de tipo Likert, de 5 pontos, que avalia, sob o ponto de vista do aluno, (a) os seus próprios 
processos motivacionais, (b) a estrutura de objectivos promovida pelo professor em sala de aula, (c) o estilo motivacional do 
professor, (d) a utilização diferencial de estratégias de aprendizagem, e (e) o seu rendimento escolar.”  
 

(Cordeiro, 2010, p.10) 

O QME possibilita avaliar, em simultâneo, objectivos qualitativamente diferentes, em planos temporais 

distintos, considerando as razões que regulam o comportamento e as fontes de influência do ambiente de 

aprendizagem na explicação dos resultados motivacionais, de aprendizagem e desempenho académico. 

Na tabela 1, apresentam-se as dimensões, indicadores e os itens avaliados. 

 
Tabela 1 - Dimensões, indicadores e itens estudados, de acordo com Cordeiro (2010). 

Dimensão Indicadores Itens 

A. Percepção da orientação dos objectivos 
do professor 

A1. Aprendizagem (percepção pelo aluno, de uma estrutura de objectivos de sala de 
aula orientada para a aprendizagem) 
A2. Desempenho (percepção pelo aluno, de uma estrutura de objectivos de sala de 
aula orientada para o desempenho) 

7, 9, 37, 57,70, 
6,16, 20,41 

B. Percepção da instrumentalidade 
promovida pelo professor                         

B1. EX-E (Percepção da instrumentalidade exógena com regulação externa)   
B2. EX-I (Percepção da instrumentalidade exógena com regulação interna)   
B3.EN-I (Percepção da instrumentalidade endógena com regulação interna)   

18, 88, 94 
34, 45, 51, 66, 74, 85, 97 
29, 32,43 

C. Percepção do clima de sala de aula                                                                  C1. Autonomia vs Controle (percepção da forma como o professor é percebido 
como promotor da autonomia (vs controlador) em sala de aula) 

24, 39, 42, 59, 76, 80 

D. Orientação dos objectivos dos alunos                                                              D1. Aprendizagem (Orientação para objectivos de aprendizagem) 
D2. Desempenho ((Orientação para objectivos de desempenho) 

3,8, 25, 28, 33, 36, 98 
12, 14, 19, 26, 31, 53, 63, 
67 

E. Instrumentalidade percebida                                                                              E1. EX-E  (Instrumentalidade exógena com regulação externa) 
E2. EX-I (Instrumentalidade exógena com regulação interna) 
E3. EN-I (Instrumentalidade endógena com regulação interna) 

62, 65, 72, 78, 87, 93 
22, 47, 79, 91  
40, 61, 69, 84, 90, 96 

F. Estratégias de aprendizagem               F1. Utilização de estratégias de Repetição  
F2. Utilização de estratégias de Elaboração  
F3. Mobilização de estratégias de Organização   
F4. Pensamento Crítico      
F5. Utilização de estratégias Metacognitivas 

21, 23, 49, 92 
38, 56,75, 83, 86, 89 
15, 35, 44, 52 
17, 46, 50, 73, 95 
4, 11,13, 27, 30, 48, 54, 58, 
68,81  

EX-E: Instrumentalidade exógena: com regulação externa ; EX-I: Instrumentalidade exógena com regulação interna;  
EN-I: Instrumentalidade  com regulação interna 
 

Quando o valor da pontuação, em cada escala, for superior à média dos valores das pontuações possíveis 

de obter nessa escala considera-se relevante esse atributo no sujeito. Por exemplo, para a disciplina de 

FQ, na escala A1 (M =19,6, DP=2,7) considera-se que a média de motivação escolar apresentada é boa 

visto que a pontuação máxima que se poderia obter é 25 e a mínima é 4. Também se calculou a 

percentagem que estas médias representam nas respectivas escalas (Tabela 2 e Tabela 3). 
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Tabela 2 - Resultados da aplicação do Questionário de Motivação Escolar para a População Portuguesa (Cordeiro, 2010) 
 
 
 
 

Dimensão 

 
 
 
 

Indicadores  
(pontuação máxima) 

 
 
 

 
Itens 

   Questionários  
 Físico-Química  História  Português 

 
 

M 

 
 

DP 

 
 

% 

Valores superiores à 
média da (os) (%) 

 
 

M 

 
 

DP 

 
 

% 

Valores superiores à 
média da (os) (%) 

 
 

M 

 
 

DP 

 
 

% 

Valores superiores à 
média da (os) (%) 

 Turma Valores 
possíveis 

 Turma Valores 
possíveis 

 Turma Valores 
possíveis 

A. Percepção da orientação dos 

objectivos do professor 

A1. Aprendizagem (25) 

A2. Desempenho (20) 

média 

7, 9, 37, 57,70, 

6,16, 20,41 

19,6 

10,9 

2,7 

2,3 

78,4 

54,5 

66,4 

42,0 

53,0 

100 

47,0 

17,8 

14,1 

2,3 

2,1 

71,2 

70,5 

70,8 

43,0 

48,0 

100 

100 

19,0 

14,0 

3,0 

2,6 

76,0 

70,0 

73,0 

40,0 

45,0 

100 

100 

B. Percepção da 
instrumentalidade ( valor de 
utilidade) promovida pelo 
professor                         

B1. EX-E (15) 

B2. EX-I (35) 

B3.EN-I (15) 

média 

18, 88, 94 

34, 45, 51, 66, 74, 85, 97 

29, 32,43 

11,4 

23,1 

10,8 

2,1 

3,6 

2,4 

76,0 

66,0 

72,0 

71,3 

42,0 

58,0 

53,0 

95,0 

79,0 

79,0 

10,4 

24,3 

10,3 

1,7 

3,4 

1,3 

69,3 

69,4 

68,7 

69,1 

38,0 

48,0 

43,0 

100 

100 

95,0 

11,4 

25,0 

11,1 

1,8 

2,8 

1,6 

76,0 

71,4 

74,0 

73,8 

45,0 

55,0 

40,0 

14,0 

95,0 

95,0 

C. Percepção do clima de sala 
de aula                                                                   

 24, 39, 42, 59, 76, 80 19,3 3,1 64,3 

64,3 

47,0 84,0 21,4 3,0 71,3 

71,3 

48,0 100 21.4 2,6 71,3 

71,3 

45,0 100 

 

D. Orientação dos objectivos 
dos alunos                                                              

D1. Aprendizagem (35) 

D2. Desempenho (40) 

média 

3,8, 25, 28, 33, 36, 98 

12, 14, 19, 26, 31, 53, 63, 

67 

27,7 

29,2 

3,3 

5,2 

79,1 

73,0 

76,0 

53,0 

58,0 

100 

95,0 

24,7 

24,7 

3,2 

3,2 

70,6 

61,7 

66,1 

43,0 

43,0 

100 

95,0 

27,2 

27,2 

4,1 

4,1 

77,7 

68,0 

72,8 

50,0 

50,0 

100 

100 

E. Instrumentalidade percebida   
(perspectiva de tempo futuro)                                                                           

E1. EX-E (30) 

E2. EX-I (20) 

E3. EN-I (30) 

média 

62, 65, 72, 78, 87, 93 

22, 47, 79, 91  

40, 61, 69, 84, 90, 96 

23,3 

13,8 

20,2 

4,4 

3,1 

3,3 

77,7 

69,0 

67,3 

71,3 

47,0 

58,0 

47,0 

100 

84,0 

100 

21,8 

14,3 

21,8 

2,6 

2,2 

3,2 

72,7 

71,5 

72,7 

72,3 

52,0 

43,0 

33,0 

95,0 

95,0 

100 

21,9 

14,1 

20,6 

3,5 

2,6 

2,7 

73,0 

70,5 

68,7 

70,7 

45,0 

50,0 

45,0 

100 

100 

100 

F. Estratégias de aprendizagem 
 
 
 
 
 
 
 

 
Motivação Escolar 

F1. Repetição (20) 

F2. Elaboração (30) 

F3. Organização (20) 

F4. Pensamento Crítico (25)      

F5. Metacognitivas (50) 

 

média 

Média total 

21, 23, 49, 92 

38, 56,75, 83, 86, 89 

15, 35, 44, 52 

17, 46, 50, 73, 95 

4, 11,13, 27, 30, 48, 54, 

58, 68,81  

13,5 

20,2 

12,9 

16,4 

34,7 

2,4 

2,7 

2,8 

2,9 

4,4 

67,5 

67,3 

64,5 

65,6 

69,4 

 

66,9 

69,5 

58,0 

53,0 

53,0 

42,0 

47,0 

79,0 

95,0 

79,0 

84,0 

95,0 

13,9 

20,6 

14,2 

18,1 

34,9 

2,2 

3,4 

2,3 

2,6 

4,2 

69,5 

68,7 

71,0 

72,4 

69,8 

 

70,3 

70,0 

52,0 

48,0 

43,0 

38,0 

48,0 

95,0 

95,0 

15,0 

100 

100 

14,8 

21,1 

13,3 

18,2 

36,6 

2,5 

2,6 

1,6 

2,6 

4,4 

74,0 

70,3 

66,5 

72,8 

73,2 

 

71,4 

72,1 

55,0 

40,0 

45,0 

50,0 

45,0 

95,0 

95,0 

19,0 

95,0 

100 

 

 

EX-E: Instrumentalidade exógena com regulação externa; EX-I: Instrumentalidade exógena com regulação interna; EN-I: Instrumentalidade  endógena com regulação interna (a tarefa e o objectivo pertencem à mesma 

categoria), Média- M, DP- desvio padrão 
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Tabela 3. Descrição de 6 dimensões correlacionadas com as 16 escalas do QME e as respectivas percentagens por disciplina 
 

 

Dimensões 

 

 

Escalas 

Neste estudo (2013) 

(n=20) % 

Físico-
Química 

História Português Média das 
disciplinas 

P
ro

fe
ss

o
r 

 

 

Estratégias de aprendizagem 

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

Média 

67,5 

67,3 

64,5 

65,6 

69,4 

69,5 

68,7 

71,0 

72,4 

69,8 

74,0 

70,3 

66,5 

72,8 

73,2 

70,3 

68,8 

67,3 

70,3 

70,8 

69,5 

 

Objectivos intrínsecos 

A1 

C1 

Média 

78,4 

64,3 

71,2 

71,3 

76,0 

71,3 

75,2 

69,0 

72,1 

 

 

Objectivos extrínsecos 

A2 

B1 

B2 

B3 

Média 

54,5 

76,0 

66,0 

72,0 

70,5 

69,3 

69,4 

68,7 

70,0 

76,0 

71,4 

74,0 

65,0 

73,8 

68,9 

71,6 

69,8 

A
lu

n
o

 

Objectivos intrínsecos D1 79,1 70,6 77,7 75,8 

 

Objectivos extrínsecos com 

regulação interna 

E2 

E3 

Média 

69,0 

67,3 

71,5 

72,7 

70,5 

68,7 

70,3 

69,6 

69,9 

 

Objectivos extrínsecos com 

regulação externa 

D2 

E1 

Média 

73,0 

77,7 

61,7 

72,7 

68,0 

73,0 

67,6 

74,5 

71,0 

 

Uma vez que a escala de motivação escolar utilizada avalia “indicadores qualitativos da motivação do aluno e 

não um índice quantitativo”, sendo relevante o atributo no sujeito quando este tem percentagem superior a 

cinquenta por cento, verifica-se que, em qualquer uma das disciplinas as dimensões são relevantes. Importa 

referir que todas as escalas são superiores a 55% indicando que a motivação escolar varia de razoável a boa, 

para esta amostra de alunos.  

A classificação das disciplinas não reflecte a motivação às mesmas uma vez que os atributos são todos 

significativos nas disciplinas estudadas, mas a percentagem de alunos com classificação inferior a três no final 

do ano foi à disciplina de Português de 33 %, a História de 14% e a Físico-química de 5%.  

Com o objectivo de estudar a auto-eficácia e instrumentalidade da auto-regulação da aprendizagem, foi 

aplicado o questionário intitulado “Inventário de Processos de auto-regulação da aprendizagem - revisto” 

(IPAAr), o ”Questionário da autoeficácia da auto regulação da aprendizagem” (QAEarA) e o “Questionário da 

autoeficácia da instrumentalidade da auto regulação” (QIARA). Os questionários foram previamente validados 

(Lourenço, 2007). Os itens dos questionários IPAAr, QAEARA e QIARA são apresentados num formato Likert de 

cinco pontos, indicando a frequência desde Nunca (1) a Sempre (5). Com o objectivo de ajudar os alunos em 

alguns itens é apresentado um exemplo para a compreender melhor o comportamento a que o item se referia.  

O IPAAr é um instrumento de auto-relato, que foi aplicado à população Portuguesa e que incorpora as três 

fases dos processos de auto-regulação da aprendizagem. Os processos autorregulatórios da aprendizagem 

podem, ser avaliados através da soma das pontuações nas respectivas subescalas. Assim, a fase da planificação 

corresponde à soma das pontuações dos itens 1, 3 e 7, a fase de execução é medida através dos itens 2, 6 e 9 e 

a fase da avaliação a partir dos itens 4, 5 e 8 (Tabela 4). 
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Tabela 4. As três fases do processo auto - regulatório da aprendizagem, planificação, execução e avaliação, distribuição e 
redacção dos  itens do IPAAr 

Fases Item Redacção do item 

Planificação 

1 

 

3 

7 

Faço um plano antes de começar a fazer um trabalho. Penso no que vou fazer e no que é preciso para o completar.  

Gosto de compreender o significado das matérias que estou a aprender. 

Estou seguro de que sou capaz de compreender o que me vão ensinar e por isso acho que vou ter boas notas . 

Execução 2 

 

6 

 

9 

Durante as aulas ou no meu estudo em casa, penso em coisas concretas do meu comportamento para mudar e 

atingir os meus objectivos. 

Cumpro o horário de estudo que fiz. Se não o cumpro penso porque é que isso aconteceu e tiro conclusões para 

depois avaliar o meu estudo. 

Procuro um sítio calmo e onde esteja concentrado para poder estudar.  

Avaliação 4 

5 

 

8 

Quando recebo uma nota, penso em coisas concretas que tenho de fazer para melhorar.  

Guardo e analiso as correcções dos trabalhos/testes, para ver onde errei e saber o que tenho de mudar para 

melhorar. 

Comparo as notas que tiro com os meus objectivos para aquela disciplina. 

 

As características metrológicas dos itens em função das médias (M), desvio-padrão (DP), distribuição dos 

resultados (valores mínimos e máximos) apresentam-se seguidamente na Tabela 5. Nesta Tabela apresentam-

se os resultados obtidos neste estudo e os resultados obtidos durante o processo de validação dos 

questionários. 

 

Tabela 5 - IPAAr- Resultados da aplicação do questionário de Inventário de Processos de auto-regulação da aprendizagem revisto, 
no presente estudo. 

 
Fase 

 
itens 

Neste estudo 
n=20 

M DP % 

 
Planificação 

1 

3 

7 

3.38 

3.33 

3.65 

0.84 

0,78 

1,01 

 

69,0 

 
Execução  

2 
6 
9 

3,65 
3,15 
3,75 

1,11 
0,91 
1,22 

 
70,3 

 
Avaliação 

4 
5 
8 

4,20 
3,35 
3,95 

0,75 
1,31 
0,74 

 
76,7 

n= número de participantes, M-média  

 

Tal como se pode verificar pela Figura 3, que os alunos do 7.º F apresentam valorizam mais a 

avaliação e tendem a atribuir um valor menor à fase da planificação e a, sendo de realçar que as 

raparigas embora apresentem a mesma tendência valorizam mais estas fases que os rapazes. 
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Figura. 3 - Comparação dos resultados obtidos pelas raparigas e pelos rapazes do 7. F do questionário do “Inventário de 
Processos de auto-regulação da aprendizagem – revisto”  

 

No questionário da auto-eficácia da auto-regulação da aprendizagem” (QAEarA), foram avaliados os itens 

constantes da Tabela 6. 

Tabela 6 - Distribuição e redacção dos itens do QAEARA  

Item Redacção dos itens 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Estabelecer objectivos escolares para cada disciplina e os planos para os alcançar.  

Organizar o meu tempo para conseguir fazer tudo o que preciso. 

Manter a concentração nas tarefas de estudo mesmo que haja outras coisas mais interessantes para fazer. 

Tomar apontamentos e ampliá-los para depois compreender as matérias com profundidade.  

Seleccionar a informação mais importante de um texto.  

Organizar os conteúdos das matérias em esquemas, resumos…segundo a ordem de importância das ideias. 

Utilizar estratégias para memorizar, de forma compreensiva, a matéria a estudar. 

Preparar os exames/testes com antecedência, elaborando respostas para possíveis perguntas.  

Procurar ajuda (de colegas, professores) quando surgem dificuldades no estudo que não consigo resolver sozinho. 

Avaliar o que fiz e os resultados obtidos para melhorar o meu estudo. 

 

Seguidamente apresentam-se na Tabelas 7 os resultados da aplicação do questionário QAEARA-r.  

Tabela  7- Resultados da aplicação do questionário de auto-
eficácia da auto-regulação da aprendizagem revisto QAEARA-r) 

 
itens 

Neste estudo 
n=20 

M DP  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

3,40 

3,65 

2,95 

3,20 

3,80 

3,50 

3,75 

3,60 

3,65 

3,45 

0,58 

0,85 

1,32 

1,03 

0,98 

1,12 

0,70 

0,92 

0,73 

0,80 

 

Soma 34,95 9,03  

percentagem 69,9 18,1  

Formatada: Tipo de letra: Calibri, 9 pt

Formatada: Tipo de letra: Calibri, 9 pt

Formatada: Tipo de letra: Calibri, 9 pt
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Na amostra estudada (7. F), os valores obtidos apontam médias na pontuação item a item acima do valor 

intermédio da respectiva distribuição (3 pontos na escala de 1 a 5) e o desvio-padrão situa-se em torno de um 

com a excepção do item 3. Este resultado reflecte a falta importância atribuída intrinsecamente à tarefa e o 

pouco apelativas que são as tarefas de escola face a outras que possam surgir no dia a dia do aluno. 

Seguidamente avaliou-se a instrumentalidade da auto-regulação ou seja o valor de utilidade atribuído à auto-

regulação. Na Tabela 8 estão listados os itens e as respectivas redacções.  

 

Tabela 8 - Distribuição dos itens do QIARA 

Item Redacção dos itens 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Estabelecer objectivos escolares para cada disciplina e os planos para os alcançar. 

Organizar o meu tempo para conseguir fazer tudo o que preciso. 

Manter a concentração nas tarefas de estudo mesmo que haja outras coisas mais interessantes para fazer. 

Tomar apontamentos e ampliá-los para depois compreender as matérias com profundidade. 

Seleccionar a informação mais importante de um texto.  

Organizar os conteúdos das matérias em esquemas, resumos segundo a ordem de importância das ideias. 

Utilizar estratégias para memorizar, de forma compreensiva, a matéria a estudar. 

Preparar os exames/testes com antecedência, elaborando respostas para possíveis perguntas. 

Procurar ajuda (de colegas, professores) quando surgem dificuldades no estudo que não consigo resolver sozinho. 

Avaliar o que fiz e os resultados obtidos para melhorar o meu estudo. 

 

Os resultados apresentam médias na pontuação item a item acima do valor intermédio da respectiva 

distribuição (3 pontos na escala de 1 a 5) e o desvio-padrão nos itens situa-se em torno da unidade (Tabela 9).  

 

Tabela 9 - Resultados da aplicação do questionário de 
instrumentalidade da auto-regulação da aprendizagem QIARA  

 
itens 

Neste estudo 
n=20 

M DP  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

3,60 

3,65 

3,45 

3,75 

3,70 

3,85 

4,00 

3,85 

3,80 

3,80 

1,11 

1,46 

1,43 

1,13 

1,14 

1,15 

1,22 

1,15 

1,21 

1,12 

 

Soma 37,45 12,14   

percentagem 74,9 24,3   

 

Na figura 4 apresenta-se uma figura onde se ilustram os resultados da Tabela 9.   

Formatada: Tipo de letra: Calibri, 8 pt
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Figura. 4 A- Comparação entre as percentagens de auto-eficácia e da instrumentalidade da auto regulação da aprendizagem 
nas três amostras (7.ºF, n= 500 e n=750). B- Comparação entre as percentagens de auto-eficácia e da instrumentalidade da 

auto regulação da aprendizagem obtidos pelas raparigas e pelos rapazes do 7. F . 
 

 

Embora as raparigas apresentem maior auto eficécia, são os rapazes que dão mais valor aos conheciemntos 

adquiridos na escola. A instrumentalidade para a auto-regulação da aprendizagem, ou seja a utilidade que os 

alunos atribuem á auto regulação da aprendizagem, não é de uma foram geral afectada positivamente pela sua 

auto-eficácia para a auto-regulação da aprendizagem (Figura 4). Ou seja alunos com maior auto eficácia nem 

sempre atribuem mais valor à instrumentalidade da auto-regulação.  

Foi também aplicado um questionário sobre competências de estudo. Os itens do questionário de 

competências de estudo são apresentados num formato Likert de quatro pontos, correspondendo à 

frequência: Nunca (1), às vezes (2), frequentemente (3) e sempre (4). Na tabela 10 apresentam-se os domínios, 

os itens e a redacção do mesmo e na Figura 5 e 6 os resultados da sua aplicação. 
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Tabela 10 - Distribuição e redacção dos itens do Questionário de Competências de Estudo 

indicadores Item Redacção dos itens 

G
es

tã
o

 d
o

 

te
m

p
o

 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Chego às aulas e a outros compromissos a tempo. 
Dedico tempo suficiente para estudar cada disciplina.  
Estabeleço horários e sei o que quero atingir com o meu tempo de estudo.  
Escrevo listas de coisas que necessito de fazer diariamente.  
Evito actividades que me desviem do plano de estudo diário. 
Estudo para todas as disciplinas muito antes dos testes ou exames. 

C
o

n
ce

n
tr

aç
ã

o
 e

 m
em

ó
ri

a 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Tenho hábito de estudar - ou seja, estar num lugar em determinada altura do dia para estudar. 
Estudo num, local onde não me distraio com barulho ou outras actividades. 
Consigo concentrar-me, ou seja, dar atenção a um trabalho, durante pelo menos vinte minutos. 
Percebo os assuntos que necessito de memorizar. 
Pratico as matérias que estou a aprender “dizendo em voz alta”  
Recordo rapidamente as coisas que estudei. 

A
p

o
n

ta
m

en
to

s 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Quando tomo notas no caderno, penso na utilidade que elas podem mais tarde. 
Percebo e acompanho o que está a ser dito na aula, enquanto tomo notas. 
Organizo os meus apontamentos de uma forma compreensível.  
Revejo e passo a limpo os meus apontamentos depois das aulas. 
Tenho um método - que uso - para sublinhar textos. 
Quando leio, sublinho ou marco as partes que considero importantes.

 

Le
it

u
ra

 e
 

co
m

p
re

en
sã

o
 d

e 

te
xt

o
s 

1 
2 
 

3 
4 
5 
6 

Observo como está dividido o texto, títulos, e que imagens têm associadas antes de começar a ler.  
Tento perceber a organização do texto - como começa, que descreve primeiro, que conclusões…- para aumentar a 
compreensão. 
Leio e releio os textos de apoio durante o período de aulas.  
Depois de ler um texto, consigo escrever as ideias principais pelas minhas próprias palavras.  
A minha velocidade de leitura é adequada - ou seja, leio suficientemente rápido e compreendo o que leio. 
Não deixo ficar para trás o que tenho dificuldade em entender. 

 

O
rg

an
iz

aç
ão

 d
e 

co
n

h
ec

im
en

to
s 1 

2 
3 
4 
5 
6 

Quando leio, consigo discernir o que é importante do que é menos importante. 
Divido a matéria em partes mais pequenas e fáceis de estudar. 
Tento organizar os factos das matérias de estudo de uma forma sistemática em esquemas.  
Quando organizo apontamentos penso nas respostas que eles me dão. 
Quando faço esquemas, sei o que é mais importante.  
Penso no melhor método de estudar  para diferentes disciplinas. 

Es
cr

it
a

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Sou capaz de escrever o que penso sobre a matéria. 
Escrevo rascunhos e pequenos textos, rapidamente, a partir de apontamentos. 
Grande parte do material de estudo, são textos ou apontamentos que eu mesmo escrevi sobre a matéria 
Revejo o meu trabalho escrito e consigo encontrar erros ortográficos ou gramaticais.  
Escrevo as minhas ideias depois de ter lido várias coisas sobre o tema. 
Antes de escrever um trabalho, faço um esquema ou lista das partes ou aspectos sobre o que irei escrever. 

P
re

p
a

ra
çã

o
 d

e 

te
st

e 
e 

 e
xa

m
es

 1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

Tento saber quais os assuntos que irão sair nos testes com antecedência.  
Antes do teste, sinto-me confiante de que serei capaz de o fazer com êxito. 
Procuro perceber a questão, antes de começar a responder. 
Durmo na noite anterior de um teste ou exame. 
Consigo manter calmo e recordar-me das matérias durante um teste ou exame. 
Percebo que há testes de modelos diferentes - perguntas directas, escolha múltipla, etc. - e preparo-me para cada 
um deles em especial. 
 

Eu
 e

 a
 m

in
h

a 

p
ro

fi
ss

ão
 d

e 

es
tu

d
an

te
 

1 
2 
3 
4 
5 
 

6 
 

Sempre que posso escolho um lugar onde consigo assistir melhor á aula. 
Estou atento nas aulas 
Quando não entendo alguma coisa, pergunto ao professor.  
Participo na aula, respondendo a questões que o professor põe á turma 
Participo correctamente na discussão de determinados assuntos, durante a aula ( espero pela minha vez, falo sobre 
o que está a ser discutido, etc.) 
Uso um método de estudo e procuro desenvolver interesse pelas matérias que estudo 
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A B C 

   
D E F 

   
Figura 5. Resultados dos questionários de Competências de Estudo. A- Gestão do tempo B- Memória e concentração, C-  Apontamentos D- Leitura e compreensão de textos, E- Organização do 
conheciemento e F-  Escrita    
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A 

 

B 

 

Figura 6. Resultados dos questionários de Competências de Estudo. A- Preparação para testes e exames, B- Eu e a minha 
profissão de estudante.   

 

Esta turma apresenta valores medianos em todos domínios analisados nas competências de estudo havendo 

alguns alunos que apresentam valores negativos. Verifica-se que o domínio onde mais alunos apresentam uma 

frequência inferior a 50% é no domínio escrita, da organização do conhecimento e na recolha / elaboração dos 

apontamentos (Figura 5 e 6), tal como seria espectável já que tem uma auto-regulação reduzida. Estes alunos 

necessitam de saber escrever e compreender textos, organizar (planificar e executar), bem como desenvolver 

estratégias metacognitivas para puderam ter sucesso na escola. Estas falhas de formação a nível de estratégias 

cognitivas poderão ser determinantes para a sua motivação intrínseca e para a redução do insucesso 

disciplinar. O aluno identificado como 9 carece de competências de estudo atingindo em 6 domínios dos oito 

avaliados valores inferiores a 50 %. Já o aluno identificado como 21, apresenta somente dois domínios acima 

de 50 %. Estes dois alunos deverão ser identificados em outros estudos para que possa de uma forma mais 

individualizada desenvolver competências de estudo e metacognitivas. 

Foi também estudado a comunicação em sala de aula, utilizando o questionário de Andrade (Inquérito I), 

2012).  
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Tabela 10. Dimensão, itens e redacção dos itens avaliados do questionário “Comunicação em sala de aula” (Andrade, 2012). 

Dimensão Item Redacção dos itens 

 
 
Instrumentos 
didácticos 
utilizados 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 

Os PowerPoints projectados tem uma boa visibilidade?  
As fotocópias distribuídas têm boa qualidade?  
O sistema de som tem interferências? 
A escrita nos quadros da escola é bem legível? 
A internet funciona sempre bem ? 
Compreende sempre as perguntas das fichas e dos testes? 

 

Ambiente na 
sala de aula 

2.1 
2.1.1. 
2.2  
 
2.2.1. 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

As salas são acolhedoras, nem quentes nem frias? 
Considera que este facto pode interferir na comunicação na sala de aula?  
O mobiliário das salas de aulas, como por exemplo as mesas e as cadeiras, estão em boas 
condições?  Considera que este facto pode interferir na comunicação na sala de aula?  
A disposição das mesas na sala de aula dificulta a comunicação? 
O facto das salas terem muita claridade dificulta a comunicação na sala de aula? 
As conversas colaterais, entre colegas dificultam a comunicação na sala de aula? 
Turmas grandes dificultam a comunicação na sala de aula? 

 
 
 
Percepção 
pelos alunos 

da Atitude 
do professor 
em sala de 
aula 

3.1 
3.2 
3.3 
 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 

Os professores explicam sempre de forma clara? 
È frequente os professores utilizarem vocabulário que não conhece? 
Quando os professores pedem para elaborem trabalhos é-vos transmitido claramente o 
que se pretende fazer?  
Durante as aulas conseguem ir tendo feedback do vosso desempenho? 
Existem problemas de dicção por parte dos professores? 
Existem professores que considere que o volume de voz é muito alto ou muito baixo? 
Existem professores que considere que tenham um discurso monocórdico? 
Existem professores que considere que a forma de olhar enquanto fala não prender a 
atenção do aluno? 

 
Atitude dos 
alunos em 
sala de aula 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
 
4.5 

Expõe sempre as dúvidas que tem? 
Tem vergonha de falar para a turma? 
O nível de concentração do aluno dificulta a comunicação na sala de aula? 
Quando estuda para um teste tem sempre toda a matéria registada no caderno, 
fotocópias e manuais? 
A relação professor/aluno influencia a comunicação na sala de aula? 

 

Os itens do questionário são apresentados num formato Likert de cinco pontos, indicando a frequência desde 

sempre (1) a nunca (5). Nas questões 2.2.1 e 2.2.2 os alunos respondem Sim ou não. Neste questionário foi 

avaliada a percepção dos alunos em relação aos instrumentos utilizados em sala de aula, o ambiente de sala de 

aula, a atitude dos professores e dos alunos em sala de aula. 
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Figura 5. Resultados da aplicação Dimensão, itens e redacção dos itens avaliados. A- Instrumentos didácticos utilizados, B- 
Ambiente na sala de aula. (Legenda: azul - sempre; castanho - muitas vezes; verde - algumas vezes; roxo - raramente; azul celeste 

(nunca). 

 

Observando a Figura 5-A é possível concluir que muitas vezes os PowerPoint projectados têm uma boa 

visibilidade, tal como as fotocópias distribuídas. Em geral, os alunos compreendem as perguntas das fichas e 

dos testes, no entanto os alunos consideram que raramente a escrita nos quadros da escola é legível. Em 

relação ao ambiente de sala de aula, os alunos consideram que, a disposição das mesas na sala de aula nunca 



41 

 

dificulta a comunicação, mas que as conversas colaterais entre colegas dificultam a comunicação na sala de 

aula (Figura 5-B). No entender dos alunos a claridade não é um obstáculo à comunicação na sala de aula. 
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Figura 6. Resultados da aplicação Dimensão, itens e redacção dos itens avaliados. A- I Percepção pelos alunos da Atitude do 
professor em sala de aula, B - Atitude dos alunos em sala de aula. (azul - sempre; castanho - muitas vezes; verde - algumas 

vezes; roxo - raramente; azul celeste (nunca). 
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Os resultados da percepção pelos alunos da atitude do professor em sala de aula podem ser observados na 

Figura 6-A. Os professores explicam normalmente de forma clara, dando geralmente durante as aulas feedback 

do desempenho aos alunos. Geralmente os alunos expõem as suas dúvidas (Figura 6-B. Grande parte dos 

referem que o nível de concentração do aluno dificulta a comunicação na sala de aula, o que é um obstáculo à 

aprendizagem. 

 

Conclusão 

 

A auto-regulação da aprendizagem tem impacto positivo no rendimento escolar alcançado pelos alunos. Estes 

resultados estão em consonância com o que é referido pela literatura da área. Esta sugere, recorrentemente, 

que o sucesso escolar dos alunos depende de uma auto-regulação eficaz da sua aprendizagem (Boekaerts & 

Corno, 2005; Corno, 1989; Pintrich & García, 1994; Zimmerman, 2000a; Zimmerman & Martinez-Pons, 1990). 

Por sua vez, nas investigações referidas por Murray (2000), no âmbito da auto-regulação da aprendizagem, os 

dados apontam igualmente para que os alunos de alto rendimento tendem a exibir um comportamento auto-

regulado mais eficiente que os alunos de baixo rendimento. Os alunos que apresentam disfunções no seu 

comportamento auto-regulado, normalmente avaliam os seus resultados através da comparação social, que 

frequentemente lhes é desfavorável, fazendo atribuições causais preferencialmente à capacidade mais do que 

ao esforço. Estas atribuições impelem, por sua vez, os alunos a adoptarem reacções defensivas face aos 

resultados escolares obtidos, que contribuem para a diminuição da sua auto-eficácia percebida e para o 

declínio do seu interesse pelas actividades escolares. Este declínio, segundo Zimmerman (2000), ao apresentar-

se como uma limitação na motivação pessoal, contribui para uma das principais disfunções da auto-regulação 

da aprendizagem.  

Outros estudos efetuados na população Portuguesa (Cunha (2002), Mourão (2005), Costa (2005), Guimarães 

(2006) e Rosário e colaboradores (2007)) apontam para relação entre a auto regulação da aprendizagem e os 

resultados escolares. Estes resultados sugerem que um trabalho de estudo pessoal apoiado em estratégias de 

auto-regulação da aprendizagem está relacionado com a obtenção de resultados escolares superiores, 

sugerindo a necessidade de se promoverem estratégias de auto-regulação da aprendizagem (Boekaerts & 

Corno, 2005; Boekaerts & Cascallar, 2006; Zimmerman, 2002). Mais especificamente, quando os alunos 

ambicionam melhores resultados académicos a auto-regulação contribui para que incrementem o seu 

investimento na tarefa, auto-regulando a sua aprendizagem mais eficazmente.  

Os alunos desta turma apresentam um controlo volitivo da tarefa planificada (dimensão cognitivo-motivacional 

com funções auto-regulatórias) que necessita de ser trabalhado (Paixão e colaboradores, 1998; Sousa, 2006), 

pois associado a uma auto-regulação cada vez menor, poderá estar associada uma redução da motivação 

escolar (Veiga, 2011). Estes alunos apresentam uma motivação extrínseca acentuada, devendo a Escola 

trabalhar a motivação intrínseca  

 

 

 



43 

 

Referências  

 

Andrade, (2012).”Relação professo/ aluno: A comunicação na sala de aula – factores que influenciam a 

comunicação na sala de aula- Estudo de caso” in  Tese de Mestrado em Educação, área de especialização de 

Psicologia da Educação, Braga: Universidade do Minho. 

Bertrand, Y ”Teorias Sociocognitivas” in Teorias contemporâneas da educação, Colecção Horizontes 

pedagógicos, instituto Piaget (115-149). 

Boekaerts, M., & Cascallar, E. (2006). How far have we moved toward the integration of theory and practices 

in self-regulation?. Educational Psychology Review, 18 (3), 199-210. 

Boekaerts, M., & Corno, L. (2005). Self-Regulation in Classroom: A Perpective on Assessment and 

Intervention. Applied Psychology: An International Review, 54 (2), 199-231. 

Cordeiro, P., Lens, W., Bidarra , G. (2009) O lugar das variáveis motivacionais no processo de instrução e 

aprendizagem: A teoria dos objectivos de realização. Revista Portuguesa de Pedagogia, 43 (2), 305-328 

Cordeiro, P. (2010) Construção e Validação do Questionário de Motivação Escolar Para a População 

Portuguesa: Estudos Exploratórios". Dissertação de Mestrado em Psicologia Pedagógica. Coimbra: 

Universidade de Coimbra.  

Cordeiro, P., Lens, W., Bidarra , G. (2010). M otivational variables in the process of teaching and learning: 
Achievement goals, classroom and school goal structure. In G. Pérez-Bustamante, K. Phusavat, & F. Ferreira 
(Eds.). Proceedings of the IASK international conference on Teaching and Learning (pp. 707-713). Seville, 
Spain. 

 
Corno, L. (1989). Self-regulated learning: A volitional analysis. In B. J. Zimmerman & D. H. Schunk (Eds.), Self-

regulated learning and academic achievement:Theory, research and practice (pp. 111-141). New York: 

Springer-Verlag. 

Costa, Paula (2005), Costa, P. (2005). Estratégias de auto-regulação na aprendizagem em História: Estudo no 

2.º CEB, Supervisão no ensino da História. Tese de mestrado. Braga: Universidade do Minho. 

Cunha, A. M. E. M. (2002). Aprendizagem auto-(des)regulada? Rotas e percursos em alunos dos 2.º e 3.º Ciclos 

do Ensino Básico. Braga: Universidade do Minho. 

De Volder, M., & Lens, W. (1982). Academic achievement and future time perspectives as a cognitive-

motivational concept. Journal of Personality and Social Psychology, 42, 566-571. 

Guimarães (2006) Guimarães, S. C. M. (2006). Promover a auto-regulação: Uma ferramenta para trabalhar no 

2.º Ciclo. Tese de mestrado. Braga: Universidade do Minho. 

Husman, J., & Lens, W. (1999). The role of the future in student motivation. Educational Psychologist, 34 (2), 

113-125. 

Husman, J., McCann, E., & Crowson, H. M. (2000). Volitional strategies and future time perspective: 

embracing the complexity of dynamic interactions. International Journal of Educational Research, 33, 777-

799.Husman e colaboradores (1996),  

Lourenço, Abilio (2007) Processos Auto Regulatórios em Alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico: Contributo da 

Auto-Eficácia e da Instrumentalidade, in Tese de Doutoramento em Educação, área de especialização de 



44 

 

Psicologia da Educação, Braga: Universidade do Minho. 

Mourão, R. M. F. (2005). Trabalhos de casa, crenças e verdades. Tese de mestrado. Braga: Universidade do 

Minho. 

Paixão, M., Silva, J., Leitão, L., Miguel, P. (1998) “A dimensão cognitivo-motvacional (controlo da acção) na 

tomada de decisão”, Psychologica 20, 5-13. 

Pintrich, P. R., & Anderman, E. M. (1994). Intraindividual differences in motivation and cognition in students 

with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 27 (6), 360-370. 

Rosário, P. S., Nuñes Perez, J. C. N., González-Pienda, J. A., & Simões, F. (2004). Ansiedade face aos testes e 

auto regulação da aprendizagem: variáveis emocionais no aprender. Psicologia e Educação, 1 (3), 15-26. 

Sousa, P. (2006) “Aprendizagem auto-regulada no contexto escolar: uma abordagem motivacional”, in 

www.psicologia.com.pt (o portal dos psicólogos). 

Van Calster, K., Lens, W., & Nuttin, J. R. (1987). Affective attitude towards the personal future: impact on 

motivation in high school boys. American Journal Psychology, 100, 1-13.  

Veiga Simão, A. M. (2004). O conhecimento estratégico e a auto-regulação da aprendizagem – implicações 

em contexto escolar. In A. Lopes da Silva, A. M. Duarte, I. Sá & A. M. Veiga Simão, Aprendizagem Auto-

Regulada pelo Estudante (pp. 77-87). Porto: Porto Editora. 

Veiga, R. (2011) Aspectos sócio-emocionais: a relação entre a motivação do aluno e aprendizagem. Revista 

Lentes Pedagogicas – ISSN 2236-9309 (Online) 

Weinstein, C. E., & Mayer, R. E. (1986). The teaching of learning strategies. In M. C. Wittrock (Ed.), 

Handbook of research on teaching (pp. 315-327). New York: MacMillan.  

White, S. A., & Duda, J. L. (1994). The relationship of gender, level of involvement and participation 

motivation to task and ego otientation. International Journal of Sport Psychology, 25, 4-18.  

Zimmerman, B. J. (2000a). Attaining self-regulation. A social cognitive perspective. In M. Boekaerts, P. Pintrich 

& M. Zeidner (Eds.), Hanbook of self-regulation. New York (pp. 13-39) San Diego: Academic Press. 

Zimmerman, B. J. (2001). Theories of self-regulated learning and academic achievement: an overview and 

analysis. In B. J. Zimmerman & D. H. Schunk (Eds.), Self-regulated learning and academic achievement (pp. 1-

38). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 

Zimmerman, B. J. (2002a). Becoming a Self-Regulated Learner: An Overview. Theory Into Practice, 41 (2), 64-

70. 

Zimmerman, B. J.(1985). The development of “intrinsic” motivation: A social learning analysis. In G. J. 

Whitehurst (Ed.), Annals of Child Development, (pp. 117-160).  Greenwich, CT: JAI Press.  

Zimmerman, B. J., & Martinez-Pons, M. (1990). Student differences in self-regulated learning: Relating grade, 

sex, and giftedness to self-efficacy and strategy use. Journal of Educational Psychology, 82 (1), 51-59. 

 

 

http://www.psicologia.com.pt/
http://www.psicologia.com.pt/

