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 1 - O PROFESSOR COMO PLANIFICADOR  

Após a análise anterior acerca do modelo pedagógico subjacente ao desenvolvimento de um projecto curricular inovador 

nos primeiros níveis do Ensino Básico, gostaria de apresentar algumas reflexões à volta do que poderíamos denominar " 

discurso didáctico " do ensino e, mais concretamente, acerca do professor como autêntico agente tradutor e filtrador, a nível de 

ensino, dos pressupostos e prescrições das planificações realizadas a nível superior, e como gestor do desenvolvimento real. 

Do nosso ponto de vista, parece ter maior valor um currículo centrado na iniciativa da escola do que na do professor 

individual. A escola é a unidade social, funcional e organizativa de referência na programação. O professor é a unidade 

operativa. 

A escola, enquanto comunidade de pessoas, permite a génese de programações plurais e consensuais que superam o 

estreito marco de uma sala de aula, defrontando-se com um contexto mais amplo de condições de partida; que ultrapassam o 

individual para se centrarem num nível intermédio do colectivo em que, necessariamente, as particularidades dos sujeitos e 

grupos são reconhecidas. Isto supõe inegáveis vantagens na racionalização e continuidade do processo formativo dos su jeitos e 

permite, claramente, estabelecer melhor essa conexão, tão insistentemente proclamada, entre a escola e o território em que se 

insere. 

A escola é, pois, o espaço adequado (o palco de indiscutíveis jogos de interesses) para abordar o desenvolvimento da 

programação didáctica. A escola constitui o agente unitário do desenvolvimento curricular. 

1.1 - A ESCOLA COMO INSTITUIÇAO INTERMEDIA 

Se analisarmos a nossa situação, podemos observar que a escola, como instituição intermédia, exerce apenas um 

pequeno papel. A sua própria identidade institucional, funcional e, em suma, pedagógica não existe ou mantém-se diluída 

numa série de funções burocráticas de rotina. São muito poucos os casos em que se pode falar de uma escola caracterizada pelo 

seu modelo educativo, pela forma como encara o ensino, pelo modelo de organização que possui ou pela forma singular de 

encarar a sua relação com o meio ou com as necessidades do seu envolvimento. As nossas escolas vivem de costas para a 

protagonização que, além de possível, é necessária para fazer face a um desenvolvimento curricular integral e aberto.  

É certo que o nosso sistema educativo se caracteriza pelo seu centralismo e que a capacidade de autonomia das escolas 

na configuração dos processos educativos que realizam é muito escassa. Trata-se de uma escola para cumprir um Programa e 

não tanto para desenvolver uma programação. Porém, isto não deveria ser assim e creio que, inclusivamente com o actual 

marco legislativo, as coisas poderiam ser bem diferentes. 

Mas, para que isso seja possível, é necessário que se ultrapasse esse sentido individual da acção do professor A 

programação tem que ser pensada mais em termos de escola, de comunidade escolar, de equipa de professores, etc., do que em 

termos do professor singular. O esforço exigido pela manutenção de um espírito critico e de uma revisão permanente do que se 

vai fazendo, a elaboração de materiais, a procura de actividades atractivas e congruentes com o que se pretende, a análise dos 

resultados, etc., implica um trabalho em equipa e um comprometimento da comunidade nos procedimentos da prática. Por 

outro lado, a possibilidade de que novas perspectivas educativas e seus correspondentes esboços curriculares se consolidem 

depende muito do facto de se conseguir, finalmente, uma implicação generalizada em toda a comunidade escolar 

0 professor, que avança como um franco-atirador na renovação educativa, acabará, quer pessoalmente esgotado, quer 

deprimido, ao ver como todas as hipotéticas conquistas conseguidas se vão perdendo à medida que os alunos passam por 

sistemas opostos ao seu. Como muito bem assinalava Fernández Pérez, no ensino é preferível que muitos avancem um pouco 

do que poucos avancem muito. 

2. PAPÉIS CURRICULARES DA ESCOLA E DO PROFESSOR 

Os papéis curriculares da escola e do professor cruzam-se e complementam-se. A escola é a unidade básica de referência 

para o desenvolvimento do currículo. Para o efeito, esboça as linhas gerais de adaptação do Programa às exigências do contexto 

social, institucional e pessoal, e define as prioridades. Será, porém, o professor a concretizar, com a sua actuação prática,  essas 

previsões. E só ele poderá adoptar as decisões já antes referidas. Ele realiza a síntese do gerai (Programa), do situacional 

(programação escolar) e do contexto imediato (o contexto da aula e os conteúdos específicos ou tarefas). 

Há nesta tomada de posição uma reconsideração da ideia tradicional de professor, ideia que continua a prevalecer, 

apesar de tudo, na prática: o professor como executor das prescrições e orientações dadas no Programa pelas competentes 

hierarquias da administração educativa. O docente, creio eu, não pode continuar a ser visto como um consumidor de previsões, 

prescrições ou orientações vindas do exterior. Trata-se, aliás, da polémica entre programação dada e a programação delineada 

descrita por Fernández Pérez. 

Trata-se, em suma, de decidir do lugar em que termina a cadeia de decisões que se tomam sobre o ensino por fora da 

aula, isto é, antes da aula (programação "dada") e do lugar que permite que seja a "aula" (quer dizer, o professor os seus alunos, 

etc. ) a assumir a tarefa de "por em marcha a sua própria programação. 

O professor tem que apostar decididamente em ser ele próprio o co-responsável pelo projecto e pela gestão do seu 

próprio trabalho na aula. 
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Era a isto que, anteriormente, nos referíamos: o professor como participante e gestor da programação, e não como 

proprietário e factótum da mesma. No inicio do ano lectivo, os professores, em equipa e em união com os pais e outras pessoas 

colectivas da comunidade social implicados no ensino, esboçam as linhas mestras do seu trabalho, estudam as possibilidades de 

resolução de problemas anteriormente sentidos e as formas de reforçar os êxitos conseguidos, 

definem os tipos de dimensões educativas e instrutivas prioritárias, clarificam os porquês e as finalidades, inventariam 

os recursos disponíveis, etc., etc. Depois, nas suas aulas(e já não se poderá  dizer "no isolamento da sua aula" porque, sendo um 

processo colectivo, não há razão para se sentir  só ou isolado), porá em marcha esses critérios consensuais, adaptando-os, 

através do seu próprio desenvolvimento programático, às características dos seus alunos e à especificidade das aprendizagens a 

conquistar 

Recordemos, a este respeito, o contributo já anteriormente citado d e Wulf e Schavel, segundo os quais uma das 

características das escolas eficazes é a de se tomarem decisões de forma colectiva e em contacto com a comunidade, de tal 

maneira que os objectivos propostos sejam assumidos pela maioria. 

 

3. O CURRICULO COMO ESPAÇO DECISIONAL 

Do exposto resulta que se trata de entender o currículo como um espaço  decisional em que a partir do Programa e pela 

programação, a comunidade escolar, a nível de escola, e o professor a nível  da aula, articulam os seus respectivos marcos de 

intervenção. 

Numa recente mesa-redonda, falando da reciclagem dos professores do ensino básico uma  pessoa colocou publicamente 

a questão seguinte: "Por que razão os jovens professores que são bem formados  pelas escolas do Magistério, que conhecem em 

profundidade modelos de ensino muito progressistas, que possuem notável espirito inovador quando ingressam pela primeira 

vez na escola estão, ao fim de poucos anos, a fazer o mesmo que os demais, mantendo estilos de ensino tão convencionais ?" 

Esta é uma questão fundamental e que afecta directamente a planificação e a sua incidência  real no ensino. 

Valerá a pena determo-nos um pouco sobre esta questão antes de se apresentarem os passos ou fases do desenvolvimento 

curricular na aula. Seria bom esclarecer o que faz uma escola ou um  professor quando planifica 0 seu ensino, em que tipo de 

decisões centra a sua atenção, o que é que  os influencia no momento de decidir isto ou aquilo. Tudo isto para tratar de penetrar 

compreensivamente na conduta didáctica e adquirir algumas ideias-base que nos permitam interpretar o processo de 

ensino/aprendizagem. 

 

4. PLANIFICAÇAO 

Que se faz quando se planifica? Em termos gerais trata-se de converte r uma ideia ou um propósito num curso de acção. 

Escudero, diz-nos tratar-se de prever possíveis cursos de acção de  um fenómeno e plasmar de algum modo as nossas previsões, 

desejos, aspirações, e metas num projecto que seja capaz de representar, dentro do possível, as nossas ideias acerca das razões 

pelas quais desejaríamos conseguir, e como poderíamos levar a cabo, um plano para as concretizar. 

Clark e Petersons assinalam dois modos diferentes de tratar a planificação que os docentes realizam. Uma concepção 

cognitiva, similar à já descrita por Escudero, segundo a qual a planificação é uma actividade mental interna do professor: "O 

conjunto de processos psicológicos básicos, através dos quais a pessoa visualiza o futuro, faz um inventário de fins e meios e 

constrói um marco de referência que guie as suas acções". E existiria uma segunda concepção mais externa referida aos passos 

concretos que o professor vai dando quando desenvolve a planificação: "As coisas que os professores fazem quando dizem que 

estão planificando" No primeiro caso, o centro das atenções está no pensamento do professor, em como ele processa a 

informação para planificar; na segunda acepção, o centro das atenções está na sucessão de condutas, nos passos que se vão 

dando. De qualquer forma, uma e outra acepção, pensamentos e condutas à margem daquilo a que se dê mais relevância 

segundo o modelo de análise de planificação utilizado, estão presentes em qualquer processo de planificação didáctica. 

 

Se aclararmos um pouco mais o processo encontraremos: 

- um conjunto de conhecimentos, ideias ou experiências sobre o fenómeno a organizar, que actuará como apoio 

conceptual e de justificação do que se decide; 

- um propósito, fim ou meta a alcançar que nos indica a direcção a seguir; 

- uma previsão a respeito do processo a seguir que deverá concretizar-se numa estratégia d procedimento que inclui os 

conteúdos ou tarefas a realizar, a sequência das actividades e, de alguma forma, a avaliação ou encerramento do processo. 

O primeiro ponto constitui o substracto de decisão, a sua componente racional. Os outros pontos correspondem às três 

perguntas que Magertó define como os eixos do esboço da instrução: para onde vou?, como chegarei ali?, como sei se cheguei? 

 

4.1. COMO PLANIFICAR 

Como abordam, os professores, este processo? O "como planificar" está usualmente muito relacionado com o para quê e 

com o tipo de recursos. 

Quando Clark e Yinger, perguntaram a um conjunto de professores por que razão planificavam, entenderam que as 

respostas se poderiam agrupar em três tipos de categorias: 

- os que planificavam para satisfazer as suas próprias necessidades pessoais: reduzir a ansiedade e a incerteza que o seu 

trabalho lhes criava, definir uma orientação que lhes desse confiança, segurança, etc.; 

- os que chamavam planificação à determinação dos objectivos a alcançar no termo do processo de instrução: que 

conteúdos deveriam ser aprendidos para se saber que materiais deveriam ser preparados e que actividades teriam que ser 
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organizadas, que distribuição do tempo, etc.; 

- os que chamavam planificação às estratégias de actuação durante o processo de instrução: qual a melhor forma de 

organizar os alunos, como começar as actividades, que marcos de referência para a avaliação, etc. 

 

4.2. MEDIADORES 

Por experiência profissional, a partir das informações disponíveis, o que cabe assinalar é que a planificação se realiza 

através de mediadores da planificação. Quer dizer, a escola e os professores não abordam a partir dos seus conhecimentos 

teóricos, nem improvisam, a tarefa de esboçar o ensino, fazendo-o, sim, através de tipos diversos de materiais didácticos que 

oferecem, desde logo, esboços de programação. Isto é, não se confrontam directamente com o Programa, nem partem 

directamente dos seus postulados, mas sim através de mediadores que actuam como guias. Entre os mediadores mais frequentes 

podemos assinalar: 

— livros de texto; 

— materiais comerciais; 

— guias curriculares; 

— revistas; 

— experiências (casos ouvidos a outros ou lidos). 

4.2.1. Livros de texto 

No nosso sistema educativo, os livros de texto são, sem dúvida, os mediadores privilegiados e mais influentes. As 

diversas casas editoriais produzem a sua própria interpretação e desenvolvimento do Programa de cada ni'vel educativo. Em 

certas ocasiões, até apresentam diversas modalidades de desenvolvimento desse Programa para o mesmo ano curricular e 

disciplinar. Apenas desejo assinalar aqui que a situação ainda hoje mais frequente, no momento da planificação, é a de aceitar 

o livro de texto tal como é editado e adaptar a ele as próprias previsões sobre o ensino. De facto, em muitas escolas, a tarefa de 

planificação reduz-se à selecção do texto a utilizar. Para além disso, trata-se de seguir as suas formulações. 

Daí o grande poder configurador da prática docente que os textos têm desempenhado no nosso país. Pode falar-se de 

uma certa hipertrofia funcional: não têm sido apenas intermediários entre o professor e o Programa oficial, na medida em que,  

têm ultrapassado amplamente essa função para se converterem em autênticos guias do ensino, condicionando o "quê", o 

"como" e o "quando" de cada passo. 

 

4.2.2. Outros materiais 

Outros materiais comerciais e "pacotes" didácticos estão menos desenvolvidos entre nós, exceptuando os de línguas 

estrangeiras, de algumas disciplinas que exigem trabalho de laboratório, etc. O papel instrumental destes materiais parece 

melhor entendido pelos professores. De qualquer forma, tanto com eles, como com as novas tecnologias, correm-se riscos 

funcionais na perspectiva da planificação. 

Por exemplo , quando se dispõe de vídeo e se pretende organiza r e condicionar o ensino ao vídeo e não o inverso; ou, 

prosseguindo o exemplo, quando o uso do vídeo significa que o que se aprende é, sobretudo, o manuseamento do aparelho e 

não História, Ciências Sociais ou da Natureza através dele. 

Quando se organiza e planifica o ensino para que este se acomode aos materiais não se estão a utilizar da melhor 

maneira estes mediadores curriculares. 

 

4.2.3. Guias curriculares 

O mediador que, sem dúvida, melhor cumpre este papel é constituído pelos guias curriculares; 

Muitas editoras acompanham os seus livros de texto com os correspondentes livros para professor. De qualquer forma, 

se se destinam apenas a especificar um pouco mais os conteúdos e actividades do livro de texto dando-lhes respostas exactas, 

não se pode, realmente, falar de um guia curricular. Os autênticos guias curriculares não têm como objectivo reproduzir ou 

especificar o Programa, mas sim o de constituírem um "avanço de interpretação, clarificação, justificação e orientação em 

relação com a sua transformação; não são, portanto, um receituário sobre como executar um plano elaborado por outros ".  

Clark e Elmoret dizem-nos que, quando solicitaram a uma professora que lhes fosse dito como fazia ela a sua 

planificação anual, a resposta que obtiveram evidenciava que os principais recursos que a professora utilizava na planificação 

eram os materiais curriculares (especialmente os guias do professor), as experiências da interacção instrutiva do ano lectivo 

anterior (como terá corrido) e o calendário escolar para o curso a iniciar. E a sua conclusão geral foi a de que os materiais 

curriculares publicados exerciam, de um modo geral, uma poderosa influência, tanto no conteúdo como nos processos de 

ensino. 

 

4.2.4. Cursos de aperfeiçoamento 

Os cursos de reciclagem ou aperfeiçoamento seguidos, e as revistas ou material de informa çóes, pressupõem também 

um importante, e esperamos que cada vez mais eficaz, mediador. 

Em Espanha, a modalidade "cursos" é uma das mais aceites entre o corpo docente, assim como os Cursos de Verão, etc. 

Apesar de tudo, a eficácia de uns e outros não alcançou os índices desejados Por diversas razões: 

- supõem uma orientação individualista do aperfeiçoamento centrada na melhoria do professor individual, em lugar de 

estar centrada em cada escola como conjunto; 
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- a modalidade "cursos", sobretudo, ao centrar-se na transmissão de algo por um técnico, reforça ainda mais o carácter 

receptivo (" consumidor ") do corpo docente; 

 - existe, todavia, uma pragmática utilitarista relativamente aos cursos. A sua função mediadora relativamente ao 

desenvolvimento curricular, através da oferta de novos modos de desenvolver o ensino, vê-se frequentemente dificultada, e por 

vezes anulada, pelo beneficio administrativo que o diploma, ou o mero certificado de presença, outorga aos participantes. 

É, sobretudo, através do intercâmbio de experiências com outros docentes e através da análise conjunta de ta i s 

experiências e das razões do seu maior ou menor êxito que o professor explora as novas formas de planificar e reorientar a sua 

própria acção educativa. 

 

4.2.5. Revistas 

Outro tanto sucede com as revistas. De uma forma geral, o corpo docente não tem acesso a revistas de alto rigor 

cientifico, nem àquelas que se especializam em especulações muito abstractas ou em instrumentos estatísticos de difícil 

compreensão para o não-especialista. Em todo o caso, essas revistas, mais assentes na componente teórica ou na investigação 

básica, não dão facilmente lugar ao estabelecimento de conexões entre o que nelas se diz e a prática diária na sala de aula. 

Há outro tipo de revistas que, de facto, estabelecem essa conexão. É, porém, de lamentar que entre nós sejam em tão 

pequeno número. 

Por exemplo, em Itália existem pelo menos cinquenta revistas especializadas nos diversos níveis de ensino que, para 

além de comentários e análises dos Programas Oficiais e outros artigos de fundo, apresentam desenvolvimentos desses 

Programas ( isto é, programações) realizados por diversos professores. Ai reflectidos, vão aparecendo temas e conteúdos 

distintos, tal como determinado professor concreto o tratou nas suas aulas. 

As revistas sáo, de facto, excelentes mediadores da planificação, porque permitem a cada professor rever a sua própria 

programação à luz da que foi realizada por outros colegas, que sugerem pistas, com originalidade frequente, para outras formas 

de abordagem de determinados tópicos, etc. Quer dizer, a sua própria experiência docente sai enriquecida quando confrontada 

com as experiências descritas, aumentando, desse modo, o nível de recursos e procedimentos alternativos para tratar o currículo 

formal do Programa. 

4.3. A PLANIFICAÇÃO COMO ABORDAGEM TECNOLÓGICO-CIBERNÉTICA 

Qualquer que seja a forma, melhor ou pior, de utilização dos mediadores da planificação, esta supõe sempre uma 

abordagem tecnológico-cibernética do ensino, no sentido de que uma das suas tarefas importantes se centra em clarificar o quê, 

o porquê e o como se pretende desenvolver o ensino nessa escola e/ou aula concreta e como se podem modificar as previsões em 

virtude da marcha geral do processo. Nesse espaço de tomada de decisões, que constitui a programação, é onde se cruzam, 

como já assinalámos, o discurso pedagógico (que coisas valem a pena, que sentido formativo possuem as diferentes alternativas 

de trabalho das quais devemos seleccionar a mais adequada à formação que nos propomos guiar, como vamos integrar o 

educativo com o instrutivo, etc.) e o discurso técnico-didáctico (que aprendizagens, como as organizamos, que materiais, como 

fazemos para que todo o processo seja integrado, funcional e eficaz, etc.). 

Falar de abordagem tecnológico-cibernética, neste contexto, significa aludir à necessária capacidade do professor para 

aplicar, em situações especificas e acções concretas, os pressupostos 
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PLANIFICAR  

1 - Introdução 

  

- Diz Albert Camus que: «em todas as situações essenciais, e por tal entendemos a questão da vida e a questão da morte, 

só nos resta dois tipos de discurso, o discurso de  La Palisse e o discurso de D.Quixote» – A repetição e o lirismo. Ou então 

como afirmava Roland Barthes no significado desta espantosa afirmação « Há uma idade que se ensina o que se sabe. Há outra 

em que se ensina o que não se sabe».  

É por esses caminhos que nos encontramos quando pretendemos pregar teorias sobre estes assuntos.  

Por outro lado, não se pode ser excessivamente nominalista. Embora se reconheça que as coisas se expressam por nomes 

e muitas vezes se confundem com elas, há que reconhecer também que muita da literatura pedagógica está recheada de nomes e 

de categorias que, com o desgaste do tempo, perderam todo o seu sentido. É o caso de muitos dos nomes que acompanham a 

nossa prática quotidiana e a nossa prática pedagógica. Utilizam-se nomes com um conteúdo tão vago e tão descontestualizado  

que acaba por não perceber-se o seu real significado.  

Por isso, não sei se objectivo, se meta, se finalidade; Não sei se plano anual, se plano a longo e a médio prazo; Não sei se 

estratégias, se meios, se métodos, se técnicas, se processos -  se outro nome qualquer.  

É preferível seguir um caminho mais complexo, mas com certeza também mais inteligente, que é o de primeiro perceber 

as coisas e depois então dar-lhe nomes. 

Por isso, é que o grande objectivo destas aulas e desta disciplina não foi, nem por muitas razões poderia ter sido, o de 

vos ensinar a dar aulas, mas, o de vos ajudar, na medida do possível, a serdes professores. Não se tratou portanto de aprender a 

ser professor mas de, parafraseando o velho provérbio chinês, "aprender a aprender a ser professor". 

 

2 - Que significa planificar 

 

- É na planificação que se jogam muitos dos conceitos pedagógicos  aqui tratados ao longo das aulas. 

- Podemos afirmar que a  planificação que se faz depende da pedagogia porque se opta e do modelo curricular que se 

defende.  Estabelecer um plano significa, por um lado, traduzir uma relação com o programa e portanto com o currículo e, 

por outro lado, com as condições e características do contexto de aprendizagem. Sublinhe-se portanto que, quer a planificação 

quer o programa  obedecem a determinados esquemas organizadores, a determinados esquemas conceptuais, a determinados 

currículos 

- Planificar não significa "programar" nem o professor nem a aula, a não ser que se defenda o tipo de ensino 

programado estabelecido por Skinner. Não deve ser uma espécie de filme prè - gravado do que vai acontecer na aula. Significa 

que se pensou previamente o que acontecerá ao longo da aula, da unidade ou do ano. Significa que é o próprio professor que se 

planifica para o que vier a acontecer. 

- Planificar é ter a noção da realidade através da avaliação das condições existentes; do nível e da motivação dos alunos; 

dos manuais; do tempo; dos condicionalismos ambientais. 

- Planificar é estabelecer um todo coerente e lógico. Uma planificação tem de fazer sentido. Nela se deve perceber o que 

se pretende atingir e os meios para lá chegar mas também os supostos e os contextos. O contexto da comunidade, o contexto 

etário, o contexto sócio-económico 

- Planificar é ter a noção das prioridades e defini-las. Claro que isso implica de quais prioridades e definidas por quem. 

A prioridade do ponto de vista do professor, do aluno, do programa? Definida pelo ministério, pelo grupo ou pelo professor? 

- Planificar é estabelecer o possível e o previsível. É mais um meio e menos um fim. Não deve ser o ídolo ao qual tudo 

fica sacrificado. O plano é para ajudar e não para desajudar o professor. Daí o seu caracter eminentemente revisível, daí a sua 

plasticidade. 

- Planificar é definir a nossa relação com os objectivos e a apropriação que fazemos dos programas. 

- Planificar supõe a noção da complexidade das diversas variáveis por um lado e por outro a noção da simplicidade das 

mensagens. É que o problema não está nos programas, mas também nos programas; não está nos objectivos, mas também nos 

objectivos, não está só nos materiais, mas também nos materiais, não só os professores mas também os professores; não só os 

alunos, mas sobretudo os alunos. 

- Planificar supõe ainda  a concepção que temos de autoridade e de comunicação, bem como a noção do mundo de 

possibilidades que se colocam na apropriação do texto. Veremos isso posteriormente. Aqui apenas se quer lembrar que, 

resultado das pedagogias libertárias dos anos 70, muitos são os equívocos instalados a propósito do papel da autoridade do 

professor na aula ou da condução do diálogo. 

- Planificar supõe a conjugação complexa de todo este conjunto de variáveis. - Uma boa planificação é aquela que faz 

uma "equilibração" no sentido Piagetiano de todas essas variáveis. 

Por isso, a tarefa de ensinar é uma coisa muito séria e muito difícil. 

 

 

2. 1 - Pessoalidade da planificação -  

 - Elaborar um plano é para cada professor uma situação específica, intransmissível e única. Um plano não permite a 
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outrém fazer a aula que eu faria, ele pode somente dar uma ideia do que se vai passar. Há boas aulas sem grandes planos, e há 

mesmo casos em que bons planos, porque não saem da pessoa, acabam por provocar confusão, constrangimento e más aulas.  

Fazer um plano que se não nos encaixe, é como calçar uns sapatos que não são nossos. Só muito dificilmente nos 

daremos com eles. Não pode haver portanto um modelo de bom professor cuja forma de proceder se deva imitar  - cada qual 

deve tornar-se à sua maneira um bom professor ou seja que tem determinadas qualidades. 

Com os mesmos programas, com os mesmos objectivos, repare-se na diversidade de leituras que nos são oferecidos por 

cada um dos diversos manuais. 

Não há caminhos iguais de preparação/planificação de aulas e cada qual tem de criar os sua próprios modelos, com a 

consciência de que todos os caminhos são possíveis mas nem todos são igualmente bons. 

Retirar a subjectividade dos diversos elementos do processo é à partida, uma tentativa falhada de estar no ensino. 

 

2. 2 - Auto-planificação 

- Uma planificação rígida e estratificante pode ser tão mau como a ausência dela (como planificar rigidamente um 

diálogo, ou a interpretação de um texto ou medir o resultado do pensar?) 

- A melhor planificação é aquela que se auto-planifica continuamente, que se auto recria no interior da própria aula. 

- A melhor pedagogia é aquela que se nega e esquece. O verdadeiro didacta é um autodidacta. 

- Entendamo-nos bem. Não estou, nem tenho vindo a dizer que um plano é impossível, que não se pode definir 

objectivos, que a apropriação dos conteúdos e dos programas é uma questão subjectiva, que não existem melhores meios uns do 

que outros, que isto é tudo igual.  O que se quer dizer é que estas não são questões arrumadas, que são problemas, que é preciso 

procurar, que é necessário trabalho e esforço para situar-se perante estas questões. O que vos tenho querido dizer é que a 

pedagogia e a didáctica não funcionam à base de leis nem de dogmas. 

Com efeito, penso que sem planificação adequada poderá sair bem uma aula mas não todas as aulas e que o risco de elas 

saírem mal é maior quando não existe planificação. 

Se há uma palavra antónima de planificação ela é a de espontaneismo e improvisação. Não se nega as virtualidades da 

improvisação, nem que à base dela se constituam bastantes dos nossos melhores momentos de ensino; mas, o recurso 

sistemático à improvisação é um mau recurso. Quer insistir-se que isso só resulta muitas vezes com determinadas qualidades do 

professor, de alguns professores. Quer dizer-se que não pode ser tudo expontâneo, a motivação, os conteúdos, o sumário, os 

recursos, o diálogo, o texto . A defesa do espontaneismo é a médio prazo a defesa da monotonia e da mediocridade do ensino. 

Não é uma aula criativa aquela em que o professor corre ao sabor do vento ou atrás das questões colocadas pelos alunos. 

Imaginemos a confusão de um debate televisivo onde estivesse subjacente esta noção de criatividade. 

 

3. - Características e  elementos principais de uma planificação 

As características a ter presentes no plano são: Coerência;  adequação;  flexibilidade;  continuidade;  precisão;  clareza;  

riqueza.  

1 - O que se pretende atingir ( para quê? - objectivos);  

2 -  à base de quê ( o quê? - conteúdos);  

3 - Como atingir (métodos - estratégias - recursos - meios);  

4 - Para quem (intervenientes);  

5 - através de quê (materiais - recursos);  

6 - Onde(lugar);  

7 - (Quando (tempo);  

8 - verificação do plano (avaliação - feed-back). 

 

4 - Questões a ter presente numa planificação 

1 - Que pretendo alcançar com o meu ensino, ou que objectivos gerais lhe estão subjacentes? 

2 - Que pretendo alcançar com o ensino destes conteúdos? 

3 - Que conheço eu destes conteúdos? 

4 - Que têm a ver comigo estes conteúdos? 

5 - Como articular logicamente a sua apresentação? 

6 - Como apresentar estes conteúdos de forma acessível aos alunos, e articulando-os com a sua experiência e so seus 

interesses? 

7 - Como problematizar estes conteúdos? 

  a) Que dificuldades se colocam? 

  b) Que conceitos fundamentais estão em jogo? 

  c) Que questões estão na base destes problemas? 

  d) Porque é que estes problemas são problemáticos? 

  e) Como estimular a adesão dos alunos a estes problemas? 

8 - Que materiais utilizar? Como vou utilizá-los? 

9 - Que procedimentos (estratégias) didácticos? 

10 - Como articular as diversas variáveis em jogo? 

11 - Que dificuldades se vão deparar na execução? 
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12 - Que estratégias de remediação? 

 

5 - Planos a longo prazo 

No plano a longo prazo pretende-se definir, logo no início do ano lectivo, todos os aspectos relacionados com o ensino 

aprendizagem a fim de que o professor possa ter uma visão de conjunto sobre tudo o que vai passar-se ao longo do ano lectivo 

Trata-se de delimitar os grandes blocos da aprendizagem - as unidades de ensino. É uma espécie de leitura dos 

programas. Aqui se joga os aspectos comuns de interpretação dos programas de modo a evitar que cada professor esteja a fazer 

coisas absolutamente diferentes de um outro seu colega. 

 Obviamente que são planos de carácter bastante genérico onde a definição de objectivos gerais e a apresentação de um 

cronograma se apresentam como instrumentos importantes no sentido de se cumprirem os programas. Este plano deveria ser 

feito em conjunto ou pelo menos sancionado pelos professores do grupo. 

 

Roteiro de um plano a longo prazo: 

1 - Clarificação das características e directrizes enunciadas no programa. 

2 - Clarificação das condições existentes: (Escola, Alunos, Turma, sala, etc.) 

3 - Descrição e organização das unidades de ensino a partir dos conteúdos. 

4 - Estratégias e recursos estabelecidos em termos muito gerais. 

5 - Aspectos que possam ser passíveis de coordenação interdisciplinar. 

6 - Distribuição dos tempos por cada unidade. 

 

6 - Planos a médio prazo. 

- A designação longo / médio / curto prazo tem como referencial o tempo. Da minha parte  acho preferível uma 

designação conforme aos conteúdos ou seja, plano anual, plano de unidade, plano de aula ou tema. 

Também é legítimo pensar que os ingredientes de cada plano variam conforme o seu grau de amplitude. Não posso, por 

exemplo, referenciar o modo de utilização de um texto num plano anual ou de unidade. Assim num plano anual prevejo que 

vou utilizar os textos do livro X. No plano de unidade que vou utilizar este texto e não aquele, primeiro um e depois  o outro. 

No plano de aula /tema,  prevejo não só o texto mas as circunstâncias e o modo como vou utilizá-lo.  

Por exemplo: leitura feita pelo professor, pelos alunos ou leitura silenciosa; Interpretação feita pelo professor; Colocar 

uma pergunta de que o texto constitua a resposta; Pedir o conteúdo de cada parágrafo, a síntese do texto ou a ideia principal; 

Discussão em geral, discussão em grupo, etc. etc. 

 

Roteiro de construção de um plano a médio prazo: 

1 - Clarificação dos objectivos gerais que constam do plano a longo prazo. Objectivos intermediários. 

2 - Especificação de conteúdos tendo em conta o esquema conceptual e o tema organizador. 

3 - Identificação dos pré-requisitos necessários para conseguir realizar a aprendizagem. 

4 - Ordenação e distribuição dos conteúdos por lições. 

5 - Estabelecimento de estratégias mais pormenorizadas e mais adequadas ao contexto. 

6 - Identificação e listagem dos materiais a utilizar. 

7 - Estabelecimento de actividades de remediação e enriquecimento. 

8 - Previsões de avaliação formativa e sumativa. 

 

7 - Pano a curto prazo (de tema ou de aula). 

- Os modelos de planificação existentes são devedores da PPO e isso implica certo tipo de linguagem nomeadamente o 

uso de grelhas. Consulte-se a obra " perspectivas actuais sobre a formação de professores" de Maria Teresa e Albano Estrela e 

aí está um livro onde 60% das suas quase 400 páginas são preenchidas por grelhas, de todas as formas, sobre todas as coisas, 

para todos os gostos e feitios. 

 

Roteiro de um plano de aula 

 1 - Identificação de tema e unidade 

   2 - Determinação dos objectivos. 

 3 - Definição do sumário 

 4 - Identificação da motivação. 

 5 - Selecção e organização de conteúdos.  

 6 - Organização sequencial dos procedimentos.  

 7 - Selecção de recursos.  

 8 - Selecção dos elementos de avaliação.  

 9 - Actividades de Feedback e remediação. 

 

8 - Objectivos  

Sempre se definiram objectivos mas essa prática e essa necessidade tem vindo a ser sublinhada nos tempos mais recentes 

mercê da influência de certas correntes pedagógicas.  
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Aquilo que tem vindo a acontecer é a definição de objectivos de um modo mais científico e mais adequado à realidade 

humana. Quer dizer a definição de objectivos foi sublinhada e talvez mesmo empolada devido ao contributo da Pedagogia por 

Objectivos. Confunde-se muitas vezes a definição de objectivos com esse modelo pedagógico. 

É aqui que deve situar-se a distinção entre objectivos formulados em termos de processo ou em termos de produto, e 

o rigor a estabelecer na definição de objectivos comportamentais, como o exemplo que se segue. 

Quais os objectivos bem formulados? 

  a) Fomentar o gosto pela leitura. (errado porque genérico e dirigido ao professor). 

  b) Emite opinião fundamentada sobre a importância da existência de zonas verdes na cidade (correcto). 

  c) Dá exemplos de jogos de palavras e utiliza-os criativamente (errado mais de um objectivo numa só 

formulação) 

  d) Destaca expressões típicas da linguagem popular (correcto). 

  e) Desenvolver a capacidade de recontar textos (errado - está formulado em termos de professor). 

  f)Distingue conclusões válidas e não válidas. 

  g) Demonstrar aos alunos como se faz uma preparação microscópica( errado está em termos de actividade do 

professor). 

 

- Apresentar o perfil desejável do aluno no fim do 9º ano de escolaridade para mostrar que estão em causa 

diversos objectivos gerais e também diversas concepções básicas de currículo - autonomia do aluno; integração 

na sociedade, aquisição de conhecimentos e instrumentos teóricos; contacto com a cultura e os valores. 

-  

9 - Estratégias 

 

RESPONDE À QUESTÃO: COMO ENSINAR? 

 

Como facilmente depreenderão as estratégias a adoptar têm a ver com os supostos curriculares, com as metodologias de 

ensino, com os objectivos a atingir, com as disciplinas, os programas e as condições concretas de realização. 

É na procura de estratégias adequadas que muito se joga o trabalho e a preparação de um professor. 

Os problemas que aqui se colocam são muitos: 

- O professor não tem fundamentos que lhe permitam estabelecer critérios de escolha das estratégias a adoptar. 

- O professor possui um número muito reduzido de técnicas no seu repertório didáctico. 

- O professor não conhece as vantagens e desvantagens das diversas técnicas a utilizar. 

- O professor não equaciona as estratégias em virtude do tempo que possui. 

 

Uma exposição oral e um trabalho em grupo possuem características que os tornam adequados para situações diversificadas. A 

exposição oral ( que pode ser utilizada não apenas como transmissão de conhecimentos mas também para desenvolver o 

raciocínio) é mais eficaz e mais rápida na transmissão de informação mas o trabalho em grupo apresenta a vantagem estimula 

mais o raciocínio e as capacidades de relacionação, de análise e crítica. O ensino centrado no professor talvez seja mais eficaz 

mas em contrapartida a participação dos alunos fá-los adquirir uma melhor imagem de si próprios, além de que a 

aprendizagem realiza-se sobretudo pelo que o aluno faz e menos por aquilo que o professor faz. 

 

Ler texto de apoio Estratégias de ensino aprendizagem para se ter a noção da diversidade de estratégias possíveis. 
 

10 - Perguntas para avaliação de um plano 

1 - Tenho conhecimentos suficientes para o desenvolvimento do tema? 

2 - Os conteúdos são suficientes para a compreensão do tema? 

3 - Os materiais são suficientes e diversificados 

4 - Os conteúdos desenvolvem de facto os objectivos? 

5 - Prevejo a distribuição espácio - temporal? 

6 - Que pedagogia está subjacente ao meu plano? 

7 - Planeei a motivação dos alunos para o tema? 

8 - Prevejo aproximadamente o que se vai passar na aula? 

9 - Prevejo recursos e estratégias diferenciadas e optimizadas? 

10 - Prevejo a actividade e participação dos alunos ao longo da aula? 

11 - Equaciono a superação de situações difíceis? 

12 - Prevejo as sínteses e conclusões (registos) que os alunos vão tirar? 

13 - Prevejo alguma relação inter-temática ou inter- disciplinar' 

14 - Prevejo a reformulação do plano com o desenrolar da aula? 

15 - Recorro a conteúdos que já foram dados ou serão dados depois? 

16 - O sumário regista o que se passou na aula? 

 17 - Tenho em vista que conteúdos desta aula serão objecto de avaliação? 


