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Resumo 

O presente Relatório Científico é fruto do trabalho desenvolvido durante a 

realização da Prática Pedagógica Supervisionada, integrada no segundo ano do 

Mestrado em Ensino de Línguas no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, 

na Universidade do Algarve, e que decorreu na Escola Secundária de Pinheiro e Rosa 

entre novembro de 2010 e maio de 2011. Relativamente à estrutura do Relatório 

Científico, ele é formada por três partes, para se efetuar a apresentação, análise e 

reflexão, uma conclusão e uma secção de anexos.  

A primeira parte contextualiza e sintetiza a estrutura do Relatório. Ainda nesta 

parte é fornecida informação sobre o formando, a instituição e as turmas onde decorreu 

a lecionação das aulas. 

A segunda tem início com uma breve contextualização da metodologia por 

tarefa, que esteve na base das planificações que realizei durante este processo de 

formação. Durante a mesma foram salientados o aluno como centro do processo de 

ensino - aprendizagem, a atividade cognitiva construtivista do mesmo, a aquisição de 

autonomia por parte do aprendente, a aquisição da competência comunicativa, ou seja, 

foi salientada a abordagem comunicativa de uma língua baseada na realização de tarefas 

(Estaire, 2009; Williams y Burden, 2009; Fernández, 2001; Zanón, 1999; Nunan, 1999). 

A segunda parte deste capítulo consistiu na descrição, análise e reflexão sobre as aulas 

que lecionei durante a Prática Pedagógica Supervisionada, assim como nas estratégias e 

atividades realizadas. O referido capítulo é ainda constituído pela justificação e 

planificação de duas sequências de aprendizagem para o 3º Ciclo do Ensino Básico, 

referentes a cada uma das áreas de especialização. 

A terceira parte é uma descrição e análise crítica do meu processo de formação, 

salientando o papel da supervisão, da reflexão e a forma como estas alteraram a minha 

conceção de professor, contribuindo para o meu desenvolvimento profissional. 

A conclusão centrou-se na reflexão sobre a importância de formar professores, 

nos dias de hoje, que respondam às necessidades de uma sociedade cada vez mais 

exigente e de uma escola formadora, multicultural e multirracial.  

 

Palavras-chave: Tarefa, autonomia do aluno, competência comunicativa, reflexão, 

Prática Pedagógica Supervisionada. 
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Abstract  

 

The following Scientific Report is the result of the work developed during the 

Supervised Teaching Practice, integrated on the second year of the Masters in Language 

Teaching in the Third Cycle of Basic and Secondary Education, at the Universidade do 

Algarve, which took place on the Escola Secundária de Pinheiro e Rosa between 

November 2010 and May 2011. The present Scientific Report is built on three chapters:  

introduction, analysis and considerations, conclusion and a final section with 

attachments.  

The first chapter contextualizes and summarizes the Report’s structure. On this 

first part is also presented information on the pupil, the classes and the school where the 

Prática Pedagógica Asssistida took place.  

The second chapter begins with a brief contextualization of the methodology of 

task, upon which the classes of the training where planned. This section emphasizes 

how the pupil is the center of the teaching – learning process, his cognitive 

constructivist activity, his achievement of self-sufficiency and communicative ability, in 

other words, it emphasizes the communicative approach to a language by performing 

tasks (Estaire, 2009; Williams y Burden, 2009; Fernández, 2001; Zanón, 1999; Nunan, 

1999). The second part of this chapter consists of description, analysis and 

considerations about the classes taught by me during the Supervised Teaching Practice, 

as well as the strategies employed and the activities developed. In this chapter is also 

presented the planning and justification of two learning sequences, in reference to each 

area of specialization, for the Third Cycle of Basic. 

The third chapter of this Report comprises a description, analysis and 

considerations on my training process, emphasizing the role of the supervisors and how 

these changed my concept of the teacher, contributing to my professional development.  

The conclusion is centered on considerations about how important it is 

nowadays to train teachers to meet the needs of a more demanding society and of a 

multicultural and multirracial school. 

 

 

Keywords: Task, pupil’s self-sufficiency, communicative ability, considerations, 

Supervised Teaching Practice. 
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