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INTRODUÇÃO
O projeto #PensarEscrever é uma proposta de tutorias e literacias na escrita e pensamento crítico
e criativo. Enquadrada na dinâmica da Biblioteca Escolar, destina-se aos alunos do ensino básico,
ensino secundário e ensino profissional.
Desligado do contexto imediato da avaliação disciplinar, o projeto tem como vetores principais as
seguintes áreas de competências: D - Pensamento crítico e criativo, A - Linguagens e Textos, B Informação e comunicação e H - Sensibilidade estética e artística.
Além disso, pela metodologia adotada e pelas práticas envolvidas, exercita ainda, de forma
indireta ou secundária, as competências das áreas E - Relacionamento interpessoal, F Desenvolvimento pessoal e autonomia, C - Raciocínio e resolução de problemas e J - Consciência e
domínio do corpo.
Esta iniciativa tem cinco características principais:
Acompanhamento personalizado nos processos de escrita e apoio diferenciado a alunos com
distinto nível de competências;
Complementaridade com as abordagens disciplinares, realizando aquele acompanhamento
individualizado que é impossível no tempo de aula ou no contexto imediato da avaliação;
Promoção do pensamento crítico e criativo, contrariando a tendência geral para se reduzir a
produção escrita à apropriação de certos esquemas e géneros textuais em detrimento do
pensamento original e do raciocínio crítico fundamentado;
Desenvolvimento das literacias digitais nos âmbitos da escrita, ṕensamento crítico e criativo,
trabalho colaborativo e direitos de autor.
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ESCREVER É OLHAR
E DAR A OLHAR

Combinando ensinamentos retóricos
tradicionais e contributos da linguística
cognitiva, linguística textual, lógica
proposicional e literacias digitais, este projeto
assume um modelo experiencialista da escrita
baseado em processos de pensamento crítico
e criativo e de textualização do pensamento,
admiravelmente sintetizados no capítulo VI
do Sermão da Sexagésima do P. António
Vieira.
Com base nestas premissas, esta proposta
contém todo um programa de pedagogia do
pensamento crítico e criativo e da escrita
argumentativa e criativa
Apoiando-se nas capacidades naturalmente

Aprende-se a
escrever,
escrevendo; a
textualizar,
textualizando; e
a falar, falando.

presentes em qualquer aluno ou aluna, a
metodologia deste projeto é suficientemente
flexível para se adaptar aos alunos de
qualquer nível de ensino e é suficientemente
rica para ser estimulante tanto para alunos
com dificuldades como para alunos em busca
da excelência.
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PRIORIDADES
O projeto #PensarEscrever tem 4 prioridades: tutorias na escrita, literacias digitais e
literacias da informação. Embora todos sejam importantes e inter-relacionadas, algumas
delas (as 3 primeiras) são mais relevantes e preparatórias da abordagem ao pensamento
crítico e criativo. Por isso, durante o ano letivo de 2021-2022, as atividades do projeto
centraram-se, numa primeira fase, nessas três prioridades.

Nº 01 —

Tutorias na escrita

Acompanhamento personalizado, presencial ou à distância, nos processos de
escrita ou de elaboração de diversos tipos de documentos. Através de
sugestões de correção ou melhoria, a meta era atingir o máximo nível possível
a cada aluno ou aluna.

Nº 02 —

Literacias digitais

Desenvolver literacias digitais, recorrendo nomeadamente a aplicações
móveis para a escrita criativa, escrita colaborativa e escrita académica.

Nº 03 —

Literacias da Informação

Familiarizar os alunos com o estilo APA e utilização das ferramentas Citações
(Google Docs), Citações e Bibliografia (Word).
Promover a utilização de fontes de informação credíveis (Pordata, RCAAP,
Google Académico) e das tecnologias da informação e comunicação.
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INDICADORES DE
PROGRESSO
Avaliar o progresso no domínio da escrita e das literacias digitais ou de informação não é
uma tarefa fácil.
Para monitorizar o impacto do projeto utiliza-se uma combinação de dois tipos de
informação:
Dados quantitativos sobre o número de alunos envolvidos nas atividades, de produtos
criados ou acompanhados
Dados qualitativos obtidos através de inquéritos de opinião administrados aos alunos
no decurso ou no final das atividades.

Indicador-chave

Número de alunos
envolvidos

Número de produtos
revistos e acompanhados

nº de Alunos que utilizaram
aplicações móveis para
pesquisar e fazer trabalhos
e citações

Atividade / Grupo

Alunos do Ensino
Profissional (12º ano)
Alunos do Ensino Regular
(10º S)

Criação de textos (apreciação
crítica, exposição, ensaio
argumentativo)
Criação de apresentações,
folhas de cálculo e gráficos
Criação de documentos
colaborativos

Aplicações Google (Docs,
Slides, Sheets, Sites, Citações)
Aplicações Microsoft (Word,
PowerPoint, Excel,
Ferramentas e Citações)

Dados / Resultados

215 alunos no total
119 alunos em 2022

651 textos e 299
apresentações (total)
141 textos, 174
apresentações e 13
cartazes em 2022

215 (total)
119 em 2022
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Um dos reparos e queixas frequentes dos professores diz respeito à tendência incontrolável
dos alunos para usar o telemóvel em sala de aula. Em vez de censurar esse hábito, neste
projeto fomenta-se a utilização do telemóvel no ensino e aprendizagem, levando os alunos a
usar aplicações móveis para criar e partilhar documentos de texto, apresentações, folhas de
calculo, criar gráficos a partir desses dados e pesquisar portais de informação credível.

Utilização de aplicações móveis
Percentagem de alunos que fizeram trabalhos em aplicações móveis
12TD

12PEAC

12PM

12 TPI

215

100
75

alunos já envolvidos nas
atividades do projeto

50

651

25
0

textos acompanhados e
revistos

Slides

Docs

Sheets

Pordata

Citações

A síntese sumária de dados apresentada no gráfico acima não menciona todo outras
atividades e aprendizagens realizadas nas tutorias na escrita ou em oficinas temáticas:

Familiarização com ferramentas de sugestões e revisão de texto (Word e Docs)
Preparação e realização de apresentações orais baseadas em suportes visuais
Familiarização com outras aplicações digitais: Canva, Adobe Express
Apresentação e utilização de fontes credíveis: RCAAP, Google Académico
Utilização do e-mail, Classroom ou Google Meet para práticas de tutoria

80%

Percentagem de alunos do 12º Ano do Ensino
Profissional capaz de criar Citações e
bibliografias no sistema APA.
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PRÓXIMOS PASSOS
E daqui pra frente? Os relatórios de sustentabilidade não tratam de olhar apenas para trás, mas
também para o futuro. Este relatório de progresso dos ODS é um trabalho contínuo em
andamento; uma forma de sua organização acompanhar seu impacto e melhorias ao longo do
tempo. Esta seção descreve sua estratégia para continuar o bom trabalho realizado até agora.

Nº 01 —

Tutorias na escrita

Divulgação do novo site de apoio (pensarescrever.palavras.pt) a
todos os alunos e alargamento do serviço a todos os alunos do
secundário, sob pedido ou inscrição.

Nº 02 —

Literacias digitais

Proposta de oficinas temáticas abertas aos alunos interessados.
Exposição de cartazes criados pelos alunos do 12º TD.

Nº 03 —

Literacias da informação

Realização de sessões de iniciação ao estilo APA e às
ferramentas Citações (Docs) e Citações e Bibliografia (Word).

Nº 04 —

Pensamento crítico

Apresentação pública de ensaios elaborados pelos alunos do
10ºS.
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CONCLUSÃO
Terminada a primeira etapa desta edição do #PensarEscrever, recapitulamos
alguns marcos principais deste processo.

Tutorias na escrita
Escrever consome muito tempo e pessoas
diferentes têm ritmos diferentes, por isso é
importante cada um poder escrever ao seu
ritmo. Ninguém escreve limpinho à primeira...

Literacias Digitais
O telemóvel passou de puro instrumento de
distração ou lazer a ferramenta ativa de
aprendizagem crítica e de produção criativa.

Literacias da informação
Vencer o Copy & Paste e respeitar os direitos
autorais é mais fácil do que parece. Bastam
alguns cliques e menos de 1 minuto.

A nossa hipótese é que há na tradição retórica toda uma pedagogia da fala e da escrita que convém
recuperar por duas razões. Primeiro, porque hoje percebemos que essas lições e conceitos da tradição
exprimem operações e mecanismos neurocognitivos acessíveis a qualquer falante médio e, portanto,
muito relevantes para uma pedagogia da escrita. Segundo, por haver nessa tradição ensinamentos
essenciais tanto para a pedagogia do pensamento crítico e criativo quanto para o ensino da fala e da
escrita.
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