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INTRODUÇÃO

Esta publicação destina-se, sobretudo, a professores de Português do 2.º Ciclo

do Ensino Básicoque procuram (novas) metodologias de ensino da produção es-

crita, na linha dos Programas de Português do Ensino Básico (PPEB) de 2009

(Reis et al., 2009), podendo, obviamente, ser orientadora do trabalho noutros

Ciclos, desde que se adeque a complexidade das tarefas e dos textos ao

público-alvo. Assim, para nós foi prioritário centrarmo-nos no ato de ensino,

entendendo que esta ação promove intencionalmente a aprendizagem. Ou seja,

a nossa perspetiva não é tecer considerações sobre o desenvolvimento da pro-

dução escrita em crianças, mas apontar percursos didáticos que potenciem esse

desenvolvimento. Com efeito, muitas vezes a escrita se tem situado na escola

mais sob o ponto de vista da verificação de aprendizagens, de esperar que os alu-

nos produzam textos a partir de instruções do professor, avaliando, depois, o seu

desempenho. Por isso, o que nos (pre)ocupa neste livro é ilustrar formas de o

professor organizar o seu ensino tendo por base os PPEB, destacando elementos

que permitam favorecer o desenvolvimento da competência de escrita em vez

de se centrar na avaliação e na constatação desse (pouco) desenvolvimento. 

Se é verdade que, à saída do 1.º Ciclo, se considera que as crianças “já sabem

escrever”, é preciso reconhecer que este saber é ainda incipiente e que neces-

sita, ainda, de muito acompanhamento na elaboração de produções textuais

diversificadas e complexas. De facto, no início do 5.º ano, a criança tem muito

pouca maturidade na escrita, pois ainda não consolidou algumas das múltiplas
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dimensões desta competência. É preciso, portanto, reforçar algumas dimensões

da escrita – como a ortografia – automatizando-as, de forma a orientar o in-

vestimento cognitivo do aluno para outras dimensões da escrita que não é pos-

sível automatizar, mas aprender a gerir – como a textual. Daqui surge o nosso

propósito de colocar, justamente, em relevo a dimensão textual da produção

escrita, porque tem sido menos trabalhada nas aulas de Português (Pereira,

2008) e por poder ser orientadora do trabalho com os outros níveis implicados

na produção escrita.

Escrever um texto é um ato complexo e, logo, ensinar a escrever também o

é. Como tal, gerir esta complexidade em sala de aula obriga-nos a tomar

opções sempre que planificamos um conjunto de aulas para ensinar a escrita de

certo texto. Com isto pretendemos dizer que, apesar de a dimensão textual ser

transversal a todas as propostas desta publicação, não deixámos, como é óbvio,

de nos referir, oportunamente, a aspetos mais “microestruturais” da produção

de um texto, inter-relacionando, por isso, a escrita com um conhecimento explí-

cito da língua nos planos morfológico, sintático, lexical, semântico, discursivo,

textual, gráfico e ortográfico.

Passamos, então, a explicar o modo como esta obra está organizada. Na

“Primeira Parte”, destacamos alguns princípios consagrados pela investigação e

que estão na base da atualização proposta pelos PPEB para o ensino da escrita e

também evidenciamos aquelas que deverão ser as principais mudanças na aula

de (língua) escrita. Já na “Segunda Parte”, apresentamos sequências de ativida-

des, algumas delas experimentadas recentemente com turmas do 2.º Ciclo, em

escolas portuguesas. Não achámos pertinente vincular as sequências apresen-

tadas a um ano de escolaridade nem a uma indicação do tempo a usar, uma vez

que, nalguns momentos, sugerimos atividades avulsas, que caberá ao professor

harmonizar num conjunto coerente de aulas, com a duração que se adequar aos

seus objetivos e às turmas de que seja responsável. Optámos por várias formas

de registo das atividades, por vezes dirigindo-nos ao professor, outras vezes pro-

curando reproduzir as possíveis instruções do professor aos alunos; julgamos,

pois, que estas alternativas não prejudicam o essencial, mas estão ao serviço da

compreensão dos diferentes modos de ação. Demos primazia a textos que fazem
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parte do documento programático – narrativos, argumentativos, instrucionais –

e procurámos salientar as prioridades de cada sequência ou conjunto de ativida-

des, ao nível dos descritores de desempenho e dos conteúdos mais diretamente

convocados em cada um(a)1 . Nem sempre apresentamos sequências de aulas

completas, com todos os materiais, nem seremos exaustivas no tipo de atividades

que vamos propor. Isto significa que, para um determinado texto, poderemos

dar exemplos de atividades para trabalhar a textualização e, para outro, a revisão.

Na verdade, o objetivo foi recobrir várias dimensões do processo de produção

de textos, exemplificando várias formas de ação. No final de cada se-

quência de atividades (articuladas umas com as outras ou avulsas, mas

com alguma conexão), evidenciamos, explicitamente, a ligação existente

entre essa proposta e as diretrizes e pressupostos assumidos na

“Primeira Parte”. Por vezes, em jeito de lista, apresentamos mais propos-

tas didáticas, procurando, com isso, fomentar a criação de mais recursos

e materiais didáticos pelo próprio professor.

Tivemos a preocupação de dar exemplos concretos de possibilidades

de ação didática, mas também estamos cientes da necessidade de cada

professor se apropriar, à maneira da sua turma, dos percursos propostos.

Estamos, por outro lado, conscientes também dos limites das nossas su-

gestões, que estão longe de contemplar a diversidade textual e a diversi-

dade de trabalho didático. De qualquer forma, ficamos na expetativa de

que as nossas propostas sejam um incentivo e uma base para o trabalho

de programação do ensino da escrita nas escolas.

1 Nas partes correspondentes aos descritores de desempenho e conteúdos, existe transcrição
e paráfrase dos PPEB.

Nota: Apesar de esta publicação ter sido elaborada no período anterior à divulgação das
“Metas de Aprendizagem do Português para o Ensino Básico”, as suas propostas didáticas
não contradizem a lógica deste documento, bem pelo contrário: são conjugáveis com este
referencial.
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PRIMEIRA PARTE

1. A escrita e os Programas de Português
do Ensino Básico de 2009

A escrita é uma prática fundamental quer no dia a dia escolar quer no

meio social. Apesar das mudanças que as Tecnologias da Informação e da

Comunicação (TIC) provocaram no mundo do escrito, a verdade é que a pro-

dução textual por escrito constitui, ainda, uma exigência generalizada da

nossa vida em sociedade. Na realidade, o mundo das TIC não veio minimizar

a importância do escrito, antes vem alargar o leque de possibilidades de es-

crever e, consequentemente, as exigências que se colocam a quem escreve,

em diferentes situações e com diferentes finalidades. Com efeito, se eram

já muitos os textos que circulavam socialmente, o mundo das TIC ainda veio

induzir outras possibilidades discursivas, gerando outros textos, com outro

funcionamento, que estão longe de se esgotar nos escritos mais breves que,

por vezes, são encarados como prejudiciais a um desenvolvimento da com-

petência de escrita.

Toda esta realidade plural vem acentuar uma característica da produção

escrita – a sua elevada complexidade e, consequentemente, o facto de cons-

tituir uma das atividades humanas cognitivamente mais exigentes. Nesta

medida, o que importa em termos de organização do ensino é criar meto-

dologias de gestão desta complexidade, tendo consciência de que produzir

um texto implica, por um lado, mobilizar conhecimentos relativos ao nível

da organização global do texto, ao nível das relações entre as partes e frases

do texto e ao nível da própria construção frásica e, por outro, ao nível do

aspeto material da escrita, da dimensão pragmática – a relação com o con-

texto, o destinatário, a intencionalidade comunicativa do texto –, a dimensão

semântica – tema do texto, léxico. Assim se compreende que o trabalho de

produção escrita tenha de ser guiado e acompanhado pelo professor em

todas as fases do seu processo e tenha de ser encarado como uma presença

assídua nas aulas. Esta presença pode concretizar-se não só na produção

textual global propriamente dita mas também na elaboração de notas, de
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apontamentos, listas, tópicos… atividades estas que podem ser reinvestidas

na escrita de um texto completo. Isto significa que estaremos a ajudar os

alunos a planificar os seus escritos, a ensinar-lhes um procedimento de

construção de textos, enfim, fazendo-os perspetivar a escrita como um

processo que têm de, paulatinamente, ir conhecendo e dominando. 

Nesta linha vem a proposta dos PPEB (Reis et al., 2009) quando, nos

descritores de desempenho para a escrita no 2.º Ciclo, evidenciam a im-

portância de “fazer um plano, esboço prévio ou guião do texto”, ou seja,

a “planificação” do texto. 

Embora reduzida a complexidade com a definição de um plano para o

texto, a redação propriamente dita implica, ainda, a mobilização de múl-

tiplas competências ao nível da progressão temática, da articulação mais

geral das diferentes partes planificadas e dos mecanismos de substitui-

ção que asseguram a continuidade de sentido do texto, da seleção do vo-

cabulário ajustado ao conteúdo e à finalidade do texto, das regras de

pontuação, do formato do texto, das diferentes opções de construção frá-

sica – frases mais simples, mais complexas. Atendendo a esta multipli-

cidade de habilidades que o aluno tem de gerir, é necessário que o

professor tome opções e decida que dimensões vão ter uma presença

forte numa determinada sequência de ensino. Ou seja, no ensino da re-

dação de qualquer texto, justifica-se a realização de atividades voltadas

prioritariamente para algumas destas habilidades enunciadas. A leitura

e manipulação de textos bem escritos, do mesmo género do que se pre-

tende ensinar, é manifestamente uma estratégia produtiva, sobretudo se

for orientada pelo professor para o aluno tomar consciência de determi-

nados mecanismos linguísticos e discursivos que tem que ativar na re-

dação do seu texto. Obviamente que nenhuma sequência de ensino

esgota nem todos os conhecimentos necessários para a escrita de certo

texto nem sequer aqueles que foram convocados para um trabalho mais

intensivo. Deste pressuposto decorre a relevância da permanência da es-

crita de determinado texto ao longo do currículo, com um grau de difi-

culdade crescente e variando as dimensões a trabalhar. Daí que a

tipologia textual que encontramos no 2.º Ciclo esteja presente nos outros
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ciclos de ensino. Importante se torna uma programação articulada entre

os três ciclos de forma a que não se insista apenas em um ou dois tipos

de texto nem sempre nas mesmas dimensões da sua construção.

Embora seja natural que os alunos vão fazendo algumas revisões do que

vão escrevendo no decurso da redação do texto, o que pode significar que os

alunos se apercebem de alguns erros e os corrigem, a verdade é que, normal-

mente, a maior parte dos alunos destas idades só faz correções de erros orto-

gráficos, de pontuação e de substituição de palavras, não sabendo acrescentar

informação em falta, deslocar umas partes do texto, apagar outras e trans-

formar momentos do texto ou, até, modificar a organização geral do texto,

numa perspetiva de reconfiguração, reordenamento e/ou condensação do

texto. Ora, todas estas ausências traduzem a necessidade de um ensino

orientado para o desenvolvimento das capacidades de reorganização e rees-

crita de partes do texto no sentido de o melhorar, adaptando-o à situação,

não esquecendo a importância de trabalhar ainda, de forma aprofundada,

neste nível de ensino, os aspetos gráficos e ortográficos. Na realidade, o lema

de que escrever é reescrever deve ser orientador da programação das aulas

de escrita. Isto significa, antes de mais, que, na maior parte das vezes, deve

ser dada ao aluno a oportunidade de rever os seus textos, antes de serem

classificados. Este ato de rever tem de se concretizar, pouco a pouco, numa

competência cada vez maior de, primeiro, identificar os disfuncionamentos

do texto e, depois, propor alternativas. Mas para que esta capacidade de olhar

os textos de forma crítica vá acontecendo, é preciso que o professor propicie,

na aula, momentos de reflexão e de diálogo sobre textos com problemas, in-

cidindo, justamente, sobre o diagnóstico e a correção ou aperfeiçoamento.

Este diálogo deve dar lugar ao estabelecimento de uma (meta)linguagem

comum sobre o processo de produção e/ou revisão de textos. Para conse-

guir que os alunos vão sendo cada vez mais autónomos neste processo de

revisão, é preciso criar instrumentos – códigos de correção, listas ou grelhas

de verificação (Pereira & Azevedo, 2005, 2002) – que sistematizem os pon-

tos críticos da escrita do texto em trabalho. Estes instrumentos serão tanto

mais eficazes quanto resultarem de uma construção com os próprios alunos.
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Por sua vez, estes guias de revisão terão de ser (re)construídos em função dos

textos a produzir, embora possam contemplar alguns aspetos transversais a

todos os textos. Neste processo de revisão, tal como diz o PPEB, “é vantajoso

recorrer à edição eletrónica para as operações de reformulação e revisão, no-

meadamente correção, substituição e mudança de segmentos (…) e configu-

ração gráfica do texto” (Reis et al., 2009, p. 89). 

É mais fácil fazer sentir aos alunos a importância de rever os seus textos

se a produção textual se inscrever num projeto “autêntico”, com finalidade

e destinatários concretos, já que a publicação, ou seja, o facto de saberem

que o(s) seus(s) texto(s) vai(ão) ser lido(s) e comentado(s) ou criticado(s),

pode impulsionar um maior desejo de aperfeiçoamento; isto pressupõe que

o trabalho com a escrita esteja enquadrado, por vezes, numa perspetiva de

projeto mais ou menos longo, podendo associar o ensino da escrita a outras

disciplinas. Atendendo a que todas as disciplinas têm necessidade da pro-

dução escrita, todas elas podem, de uma maneira ou de outra, contribuir

para o seu desenvolvimento, nomeadamente através da colaboração em

projetos de escrita com a disciplina de Português.

Esta dimensão transversal da escrita está subjacente a um dos dois grandes

pilares do trabalho com a escrita no Ensino Básico – Escrever para aprender (a

escrever e a construir e expressar conhecimento), ou seja, i) escrever para apren-

der a escrever diferentes textos, tendo em conta que a escrita de textos não é

uma competência una, antes uma competência diversa que pressupõe uma

aprendizagem específica de cada (género de) texto e ii) escrever para aceder ao

saber e para aprender a usar a escrita como forma de o exprimir, tendo para tal

a necessidade de aprender a utilizar técnicas específicas para selecionar, registar,

organizar ou transmitir informação. O outro grande pilar proposto pelo PPEB é

a escrita em termos pessoais e criativos, estreitamente ligado à relação da escrita

com o desenvolvimento identitário do sujeito, com a sua necessidade de

se exprimir, de jogar com a linguagem, de se aproximar dos autores de

literatura que lê, experimentando “novas configurações textuais, com

marcas intencionais de literariedade” (Reis et al., 2009, p. 90). As inúmeras

propostas de escrita lúdica, criativa e poética (Borges & Pereira, 2011;

Filipe & Leão, 2005; Franco, 1999) sugerem a relevância de atividades
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desenvolvidas em oficina de escrita, em íntima interação com os textos

literários (Swope, 2006). De facto, esta vertente da escrita, apesar de uma

propensão marcadamente desbloqueadora, libertadora, imaginativa, susce-

tível de propiciar uma maior ligação afetiva ao gesto de escrever, não obsta

a que, se houver uma orientação e uma reflexão com o professor, a aula

de escrita criativa não se assuma só como um espaço de liberdade de es-

crita individual ou como espaço de expressão de si mas também como

mais um espaço de descoberta, de conhecimento de uma gramática (de

texto) da fantasia (Rodari, 1982). 

Na realidade, não devemos ver os dois grandes pilares da escrita pro-

postos pelo PPEB como opostos, embora devamos considerar a hipótese

de definirmos curricularmente projetos mais motivados para um ou para

outro, no sentido de propiciar ao aluno a oportunidade de aperfeiçoar os

saberes, de planificar, pôr em texto e rever, em diferentes situações es-

colares, sociais, pessoais de contacto com a escrita. Isto não significa que

não deva haver momentos mais livres de experimentação da escrita

como libertadora de tensões só para dar a oportunidade de o aluno falar

de si, dos seus conflitos e sem a preocupação de avaliação e de ensino

explícito de alguma subcompetência do saber escrever.

A escrita esporádica de “balanços de saber” é uma das estratégias que

ilustra a fusão que pode existir entre uma escrita sobre si, mas vinculada a

um conteúdo preciso, como os conhecimentos (escolares e não escolares)

que o sujeito adquiriu durante um determinado período. Embora a constru-

ção deste texto não esteja sujeita a uma composição rígida, a verdade é que

não é indiferente a forma como o sujeito explicita os saberes e que saberes

refere, como se posiciona, como organiza os saberes… Estes textos, ainda

que centrados num conhecimento pessoal, podem dar azo a um reconheci-

mento de que esses saberes também são transmissíveis e à análise da forma

como essa transmissão é feita: os saberes selecionados para os textos, a

forma como são organizados e/ou transmitidos, a categorização desses sa-

beres. Este reconhecimento é fundamental para modificar a representação

mais corrente da escrita como inspiração, intuitiva, inventiva, ficcional para

uma escrita que serve para construir e expressar conhecimentos.
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ESCREVER COMO ATIVIDADE COGNITIVA E EMOTIVA

“Balanços de saber”

Prioridades

Escrita pessoal; escrever para organizar e transmitir conhecimento – se-

lecionar, organizar e categorizar informação; o uso do sublinhado.

Descrição das atividades

1. Sublinhando a importância de tudo o que já aprendemos, o professor

sugere aos alunos a escrita de um texto que seja um “balanço de

saber”, isto é, em que façam um balanço dos saberes que já aprende-

ram, de todo o tipo de saberes. O professor explica que este balanço

pode ser feito de muitas maneiras e nele devem ser bem nítidos os sa-

beres adquiridos pelos alunos; a cada um cabe a escolha do como es-

crever e do que dizer.

2. O professor lê todos os balanços de saber dos alunos e escolhe alguns

que recubram a variedade de saberes e os estilos de escrita da turma,

transcreve-os (optámos por corrigir os erros ortográficos e de pontua-

ção) e, noutra aula, propõe a seguinte atividade:

De seguida, encontras três textos sobre o tema “O meu balanço de saberes” –

não são os melhores nem os piores textos; são textos escolhidos aleatoriamente.

Todos os textos são interessantes!

Através da leitura dos textos, todos juntos temos de ser capazes de responder

a esta questão: Que tipos de saberes é que os meninos do 5.º (indicação da

turma) referiram?

Será que conseguimos responder à pergunta com uma única leitura dos textos?

Lemo-los todos seguidos? Ter um lápis na mão para anotar e sublinhar poderá

ajudar?

Vamos aprender técnicas para selecionar informação, para a agrupar e clas-

sificar, isto é, dividir a informação em grupos e dar nomes a cada um. Desta

forma, poderemos responder melhor à questão.
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1. “O meu balanço de saberes”

Desde que nasci aprendi muita coisa: a andar, a falar, a correr, a comer, a brincar, a

jogar, etc.

Depois começo a escola e aprendo coisas novas: a escrever, a ler, a trabalhar.

Depois vêm as férias, que passam rápido! Mas nas férias também se aprende coisas,

não é só nas aulas, porque aprendemos a brincar, a pôr os pés na areia, a ter cuidado

no mar.

2. “O meu balanço de saberes”

Eu já aprendi muitas coisas desde pequenino.

Aprendi a comer, aprendi a andar de bicicleta, a andar, a saltar, a falar, a vestir-

-me, a estudar, a escrever, a conduzir tratores, a correr, a fazer amigos, a brincar,

a esperar, a pensar, a desenhar, a ler, a fazer contas, a pesquisar, a partilhar, a co-

zinhar e, até aos 10 anos, já aprendi muita coisa.

3. “O meu balanço de saberes”

Eu aprendi a: andar, a falar, a comer, a correr, a andar de bicicleta; aprendi que,

quando alguma pessoa fala, nós não podemos interromper. Aprendi a andar de tra-

tor, a andar de mota, a ajudar em casa, a escrever, a desenhar, a dizer adeus, a gos-

tar das pessoas, a dar beijos na cara, a preencher papéis, a saber organizar as coisas,

a ajudar o meu pai a fazer obras, a não partir coisas, mas é claro que parto algumas.

Aprendi a não gastar papel (árvores), a não gastar material (estragar), a não bater

nas pessoas porque não resolve de nada, a ter boa educação porque senão pensam

que os meus pais não ma deram, a não falar nas costas das pessoas. Também a

saber as horas, a saber Matemática, a não conversar nas aulas, a não ligar às pes-

soas que não conheço (mas posso passar a conhecer), a sentar-me como deve ser, a,

quando tiver dinheiro, dar à minha mãe ou gastar em coisas necessárias porque é

a minha mãe que põe a comida na mesa, a proteger-me contra a gripe A (suína),

usando sabão, a prestar atenção, a ouvir as pessoas, a não ser respondona. Aprendi

a crescer, a comer o que há porque estamos em crise, a tomar decisões, a cumprir

as regras que há, a respeitar as pessoas… e há mais, mas não me lembro.  

“BALANÇOS DE SABER”
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Com a orientação do professor, a turma sublinha os saberes que é possível

identificar em cada balanço. 

Seguidamente, o professor faz notar a repetição de saberes e o facto de que a

tarefa de sublinhar não permite imediatamente responder à questão colocada.

Será preciso organizar a informação em grupos, classificando cada um. Assim,

serão os alunos, com a ajuda do professor, a sugerir a divisão dos saberes e a

formular critérios para a sua inserção nos respetivos grupos; o professor deve

evitar a imposição da sua classificação da informação e ser recetivo às propostas

dos alunos, orientando-os, testando a sua coerência, questionando-os. Obvia-

mente que pode haver lugar a variadas categorizações da informação; o impor-

tante é que a turma seja coerente e saiba argumentar a inclusão de um saber

num grupo em detrimento doutro, por exemplo, e saiba distinguir bem os gru-

pos constituídos.

A seguir, apresentamos a resposta formulada coletivamente, em que estão

patentes as formas de organização dos saberes adotadas:

Os meninos do 5.º (indicação da turma) aprenderam muitas coisas que encaixa-

mos nos seguintes grupos:

1. Saber estar na praia

2. Atividades de lazer

3. Atividades de movimento

4. Atividades escolares/intelectuais

5. Regras de educação

6. Atividades do dia a dia

7. Valores

Agora vamos dar um exemplo de um saber para cada um dos grupos:

1. Pôr os pés na areia

2. Brincar

3. Correr

4. Pensar

5. Não conversar nas aulas

6. Falar

7. Ajudar o meu pai nas obras

“BALANÇOS DE SABER”



Português • 2.º Ciclo do Ensino Básico

15

2. A (nova) aula de escrita

Tudo o que já se disse, e que decorre do que a investigação tem demons-

trado e do que o PPEB propõe, implica que a aula de escrita tenha de ter,

pelo menos, o mesmo espaço que a aula de leitura, de oralidade, de conhe-

cimento explícito da língua e, portanto, deixar definitivamente de ser, ape-

nas, o momento final de um circuito em que os alunos leram textos, falaram

sobre os textos e aprenderam algumas noções de gramática. De facto, du-

rante muito tempo, o modelo de ensino da escrita assentou numa rotina de

“pedir a escrita de determinado texto (tema)”, fazer comentários, às vezes

de difícil compreensão para os alunos, e entregar as redações, dedicando,

ainda, algum tempo a listar, de forma declarativa, os principais problemas

que os textos patentearam. Como se tem tornado evidente, a relação tempo

gasto nesta tarefa/desenvolvimento de competências de escrita nos alunos

é desproporcional. Claro que esta relação é visivelmente mais despropor-

cionada se os comentários corretivos incidirem apenas em alguns dos níveis

da produção textual (ortografia, pontuação, vocabulário). Ora a rotina que

enunciámos centra-se, sobretudo, na exigência de os alunos elaborarem um

produto (texto) sem que tenha havido qualquer atividade de apoio ao pro-

cesso, ou seja, de ensino explícito de várias dimensões que é preciso ativar

para produzir o texto. Com isto não queremos dizer que não devemos

pedir produtos (textos) aos alunos; o que queremos evidenciar é a neces-

sidade de a maior parte do tempo das aulas de escrita ser consagrada a

definir qual vai ser o ponto de vista do autor do texto, qual a finalidade

comunicativa, as características da instituição onde o texto vai circular

(jornal, livro, blogue, escola, …) e a fazer planos de texto, a textualizar, a

rever, a reescrever em consonância com estas variáveis. Assim, a ausência

da aula de escrita tem tido implicações, nomeadamente:

– uma ligação frágil, às vezes só em termos temáticos, entre o texto que

se lê e o que se escreve, sem qualquer preocupação com a arquitetura

do texto, supondo-se que todos os textos obedecem a um esquema tri-

partido de “introdução, desenvolvimento e conclusão”. Por exemplo, ler

um texto narrativo e, de seguida, pedir um texto de opinião sobre a
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história lida é supor que os alunos transpõem automaticamente a sua

opinião para o texto e que basta ter uma opinião para conseguir escrever

um texto a dar opinião. Ora, nós sabemos que esta transposição das

ideias para o texto não se faz automaticamente e que escrever um texto

de opinião requer certos saberes que é preciso identificar e ativar, pelo

que a escrita de textos para dar opiniões tem de ser muitas das vezes

apoiada por atividades que auxiliem o aluno a dominar este processo.

Caso contrário, não estaremos a “dar texto de opinião” só porque o pe-

dimos nem “texto narrativo” só porque o lemos;

– predominância da dimensão frásica/interfrásica e marginalização da

dimensão textual;

– separação do trabalho de consciência linguística e metalinguística da

produção textual;

– correção que não implica reflexão pessoal do aluno sobre o seu processo

e efetivo reinvestimento do que aprendeu na escrita de outros textos;

– pouco trabalho sobre níveis fundamentais do processo de escrita: a pla-

nificação e a revisão.

Todos os aspetos que enunciámos traduzem a presença de novos enfoques

no trabalho sobre a escrita, as várias funções que hoje se lhe reconhecem e,

consequentemente, a necessidade de conceber metodologias de ensino ino-

vadoras. Assim, vamos enunciar algumas dimensões constitutivas da ação

do professor que ensina a escrever. Acreditamos que todas estas dimensões

contribuem para a construção de uma dinâmica de trabalho na linha dos

PPEB e das Competências Essenciais para o Ensino Básico (Ministério da

Educação, 2001) e, consequentemente, de uma motivação suplementar para

os alunos, atendendo a que existe uma ligação óbvia entre o aluno sentir que

está a aprender a dominar um determinado saber e a sua motivação:

• Atividades voltadas para o processo: a aula tem de envolver os estu-

dantes no processo de escrita, dando lugar a contínuas escritas, rees-

critas e ao reconhecimento de que a escrita é um processo recursivo

em que continuamente se escreve, reescreve, aperfeiçoa e reflete/dis-

cute sobre as diferentes possibilidades textuais a partir de rascunhos

de escritores e/ou de escritos de alunos. 
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• Discussão/reflexão a partir de escritos de autores ou forjados/adaptados

pelo professor, que podem funcionar como modelos de produção textual:

discussões que não devem ser, apenas, centradas nos conteúdos, mas na

arquitetura dos textos, em conjugação com a sua situação de produção.

Esta opção significa ler os textos, com os alunos, não só para saber de

que tratam e que informação veiculam, mas sobretudo para se aceder

ao processo de orientação textual, isto é, para se compreender o plano

do texto e para aceder às principais opções linguísticas e discursivas que

o autor tomou. 

• Colaboração entre alunos e professor: a planificar, se é um assunto

desconhecido (em pares ou com toda a turma); a escrever; a rever os

textos; a construir fichas de revisão, com uma lista dos critérios a

que o texto em causa tem de obedecer para corresponder ao que é

pedido; a fazer comentários aos textos dos outros. 

• Tempo para escrever: a escrita deixar de estar confinada a um mo-

mento exíguo de uma aula, mas ocupar várias aulas, percorrendo

todas as etapas do processo de escrita. 

Sugestão: Criar dossiers de escrita individual em que os alunos guardam, pelo

menos, a versão inicial e a final de textos seus e procedem a um registo mais ou

menos sistemático do tipo de dificuldades mais patentes numa produção textual

e da forma de resolução das mesmas é uma das estratégias que conduz à cons-

ciência do processo individual e à motivação para a escrita. Além disso, o pro-

fessor pode avaliar, no final do trimestre, alguns textos do dossier e atribuir-lhes

uma classificação, em função da evolução verificada e não se limitando aos es-

critos dos testes.

Sugestão: Fabricar, adaptar, recolher textos que circulem no meio envol-

vente e que sirvam de exemplo para os textos a escrever na aula.

Sugestão: Ir recolhendo um corpus de textos de alunos a que o professor

pode recorrer para ilustrar problemas de escrita e ajudar a identificar e

a pensar processos de resolução desses problemas.

Sugestão: na programação de ano, prever não só os textos a ler mas tam-

bém os textos a escrever e as fases do processo que vão estar mais em

enfoque no ensino da escrita de cada um.
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• Diversidade de textos e de funções para os escritos: a escrita é muito

flexível e serve muitas finalidades – expor, narrar, explicar, informar,

resumir, comentar, criticar, analisar, relatar, persuadir, dar instruções,

descrever, reclamar…; embora haja aspetos da língua transversais a

estes diferentes escritos, há aspetos específicos que nos permitem iden-

tificar a sua função predominante. Como tal, é necessário identificar

estas especificidades, anotá-las, compreendê-las, para as reutilizar.

• Escritas “autênticas”, sempre que possível com finalidades comuni-

cativas, inseridas em projetos, considerando que uma pedagogia por

projetos é inteiramente distinta de uma pedagogia por temas. Um

projeto de escrita é sempre um projeto de aprendizagem de produ-

ção textual mesmo quando faz parte de uma realização lúdica.

• Trabalho com as TIC e não só a partir das TIC – ou seja, as TIC consti-

tuírem, para além de um recurso para obter informações, um modo

de ação didática facilitador da gestão do processo textual, nomeada-

mente da revisão, edição, publicação, colaboração nos vários momen-

tos do processo, exploração de outros géneros (e-mails, blogues), de

vários programas. De facto, a escrita com as TIC possibilita a com-

preensão e a vivência da escrita enquanto ato social. Na realidade, os

alunos modificam a sua atitude comunicativa ao tomarem em linha

de conta os potenciais destinatários dos seus textos, pois a publicação

online ativa critérios de exigência relativamente à qualidade global. 

• Avaliação não só do produto mas também do processo e, sobretudo, em

função da progressão do aluno. É importante entender a avaliação como

uma forma de o professor perceber o que ainda faz falta ensinar e de o

aluno entender o que já sabe e o que ainda precisa de aprender.

Sugestão: Recolher textos, eventualmente de outras disciplinas, sobre o

mesmo assunto, mas com funções diferentes; por exemplo, um texto fic-

cional sobre um animal, um texto informativo; outro centrado em persua-

dir o leitor de que deve proteger esse animal, etc.

Sugestão: elaboração de uma antologia de poesia, de livros de contos da

turma, blogues da turma, convite, um guia/roteiro da terra dos alunos,

correspondência interescolar.
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Ver, por exemplo, a tipologia de erros que Barbeiro (2007) propõe no

seu livro Aprendizagem da ortografia, Porto, Edições ASA.

Costuma ser também muito produtivo elaborar, com o grupo-turma,

um código de correção só para essa turma.

Exemplo de um código elaborado no 5.º ano 
(em que foi a turma a enumerar os problemas de escrita e a sugerir os símbolos)

Estas formas de atuação podem, idealmente, ser constitutivas de um

conjunto de aulas todo orientado para a produção de um texto. O que apre-

sentamos de seguida é uma forma possível de organizar estas formas de

atuação que denominamos de sequência de ensino.

Erro ortográfico Sublinhar cada erro

Sinal de pontuação a acrescentar P+

Sinal de pontuação incorreto (retirá-lo: ver se é preciso

outro ou se não é necessário nenhum)
Px

Fazer margem a indicar novo parágrafo →

A partir daqui, novo parágrafo

Eliminar o parágrafo feito

Frase mal construída (F)

Repetição R

Algo sem sentido (?)

Problema de escrita Símbolo

→

→ com uma cruz
em cima da seta

Sugestão: Construir instrumentos como, por exemplo, um código de correção,

uma tipologia de erros ortográficos e uma lista de critérios de êxito específicos,

adaptados a cada texto a produzir. Trabalhar com uma tipologia de erros orto-

gráficos que oriente o ensino da ortografia será muito mais vantajoso do que

assinalar somente os erros ortográficos dos alunos. De facto, se trabalharmos

estes erros por tipos, podemos  desencadear no aluno uma maior consciencia-

lização relativamente ao tipo de erros que comete e, consequentemente, uma

diminuição da ocorrência desses erros. 
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Da sequência de ensino, destacamos a importância de:
1. selecionar textos mentores da produção textual, ou seja, textos que

possam servir de modelo, sobretudo ao nível da organização textual,
e que serão invocados não só na leitura inicial mas ao longo de todo
o processo, para uma análise mais focalizada;

2. diagnosticar as dificuldades dos alunos na escrita de determinado
texto, selecionando as que vão ser objeto de trabalho/ensino;

3. construir materiais e atividades especificamente orientados para os
aspetos selecionados, ou seja, elaborar módulos centrados em de-
terminados pontos críticos da produção de determinado texto;

4. comparar o momento inicial de escrita e outro final, atendendo so-
bretudo aos aspetos selecionados para os módulos.

De tudo o que foi dito, podemos inferir que o trabalho com a escrita,
na linha dos PPEB, não pode ser feito sem atender a vários pressupostos:

– o professor ser um facilitador e mediador do processo de escrever;
– um entendimento da escrita, na maior parte das vezes, como uma

reescrita em colaboração;
– a atividade de escrever estar ancorada numa reflexão sobre as dife-

rentes etapas do processo de escrita.
Este trabalho também não deve ser feito sem que o professor experi-

mente recorrentemente os desafios que a escrita coloca, não deixando de
escrever os textos que pede aos alunos, como forma, também, de se cons-
ciencializar melhor dos saberes que aí estão em causa. 

SEQUÊNCIA DE ENSINO
A produção de Textos Escritos

PRÉ-INTERVENÇÃO

CADERNO DE 
ENCARGOS DO 

GÉNERO 
TEXTUAL

‰ Elaboração e/ou
desconstrução
do texto mentor
pelo professor

ABERTURA

‰ Apresentação da
situação de 
comunicação

‰ Produção inicial
(Texto 1)

‰ Análise das 
dificuldades
dos alunos

‰ Definição dos
conteúdos a 
ensinar

‰ Elaboração de
instrumentos
(grelhas, 
listas…)

DESENVOLVIMENTO FECHAMENTO

‰ Produção 
intermédia
(partes do
texto)

‰ Elaboração de
instrumentos
de auto e 
heterorrevisão

‰ Perguntas de
orientação

‰ Produção
final (Texto 2)

‰ Classificação
da produção
final

‰ Planificação ÷ textualização ÷
Revisão

‰ Atividades de leitura e análise do
texto mentor

‰ Funcionamento textual (Macro e Micro)

Tarefas focadas em problemas 
específicos do género

S
í
n
t
e
s
e
d
a
s

a
p
r
e
n
d
i
z
a
g
e
n
s

TEXTO ÷ Frase

Construir uma linguagem do
género textual

Módulo1 M2 M3 Mn…

Pereira, No Prelo
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SEGUNDA PARTE 

1. (Sequências de) Atividades

1.1 Texto narrativo

O texto narrativo – literário (conto, fábula, lenda…) e não literário (relato,

relato pessoal de uma experiência vivida…) – está profundamente ligado à

natureza do Homem e tem uma presença marcante na vida escolar e extra-

escolar dos alunos. Talvez estas razões justifiquem, em parte, a maior capa-

cidade em se apropriar da estrutura do texto narrativo que se tem verificado

nas crianças, o que não significa facilidade em o produzir por escrito. Apesar

desta “facilidade”, há aspetos relativos ao modo de escrever narrativas de que

os alunos, em geral, não se apropriam sem um ensino explícito, como por

exemplo: o modo como as frases se interligam para perfazer uma totalidade

e um sentido global, a retoma anafórica, a complexificação da ação principal,

a inscrição das palavras dos personagens no discurso, a caracterização e des-

crição de espaços e personagens… Como tal, além de um ensino do texto nar-

rativo muito baseado na leitura orientada por questões normalmente relativas

às categorias da narrativa, será determinante realizar atividades que levem

os alunos a aperceber-se do processo de construção textual, apropriando-se

de modelos que os apoiem nas suas escritas.

1.1.1 Uma história breve
Prioridades 

Descritores de desempenho

• Utilizar técnicas para selecionar, registar e organizar informação.

• Fazer um plano do texto.

• Redigir o texto (articular as suas partes, selecionar o vocabulário ade-

quado).

• Detetar, num enunciado escrito, características inerentes à textuali-

dade: autonomia, unidade forma/sentido.
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Conteúdos: Recursos lexicais – verbos pertencentes ao campo lexical do

conceito de “comer”; formas de cozinhar; descrição – classes de palavras que

servem para destacar “qualidades e aspetos dos seres e das coisas” – adjetivos,

advérbios, nomes; estrutura narrativa (apropriação e reprodução).

Descrição da atividade2

1. Partir de um texto mentor como o seguinte:

HISTÓRIA ÀS DIREITAS

Um elefante estava tranquilamente a jogar com uma bolinha de plástico.

Apareceu um tigre faminto que tragou o elefante com um pouco de molho 

de tomate. 

Uma antílope, boa cozinheira, devorou o tigre ensopado com legumes.

Um macaco de gravata e chapéu de coco lambuzou a antílope assada no 

espeto. 

Um rato acrobata engoliu o macaco passado pelo sal.

Um escaravelho mal acordado degustou o rato em espetinhos com arroz.

Mas a mosca, enojada, fez uma careta: “Escaravelho, argh, isso faz-me mal 

ao fígado!”. 

Bernard Friot, Histoires pressées (Tradução nossa)

2. Após a leitura do texto, questioná-lo no sentido de ativar não só a com-

preensão do seu conteúdo mas também a apropriação do seu modo de

construção. Questões possíveis:

• É uma história engraçada – porquê? É uma história possível? 

• O título está adequado? (É um título que funciona ao contrário da história, des-

taca-se pelo contraste, pela expetativa que cria e não cumpre). 

• Vamos observar o texto – sublinhar e aproximar os animais, para ver por que

ordem aparecem.

• Uma palavra serve para introduzir um acontecimento que muda a tranquili-

dade do início – qual é? (“Apareceu”)

• Ninguém come o escaravelho. A mosca não o quer comer? Que palavra intro-

duz esta alteração no final da história? (“Mas”)

2 Esta atividade foi adaptada de S. Lolibert e C. Sraiki, Caminhos para aprender a ler e escrever.
S. Paulo, Editora contexto.
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• Há diferentes palavras que querem dizer “comer”, embora de maneira dife-

rente, porque os animais pequenos e grandes não comem do mesmo modo.

Quais?

• De que maneira os animais se comem entre si? Como são preparados os “pe-

tiscos”? Vamos fazer um levantamento das expressões que se referem ao modo

de preparar os animais.

• Há palavras e expressões que descrevem os animais; vamos encontrá-las e

fazer uma lista (podemos dividir a informação em dois blocos: as caracterís-

ticas de “personalidade” e as expressões que precisam o modo como os ani-

mais estão vestidos).

Este trabalho de “desconstrução textual” pode dar origem aos seguintes

apontamentos, que vão constituir-se em recursos e modelos para criar uma

história semelhante.

Bichos do maior 
ao menor

Verbos que 
querem dizer “comer”

Palavras ou 
expressões que descrevem 

personagens

Palavras 
ou expressões que 

precisam como os animais
estão vestidos

Palavras ou 
grupo de palavras que 

dizem como cada animal 
come o outro

• Elefante
• Tigre
• Antílope
• Macaco

• Rato
• Mosca
• Escaravelho

• Tragar
• Devorar
• Lambuzar

• Engolir
• Degustar

• Tranquilamente
• Faminto
• Boa cozinheira

• Acrobata
• Mal acordado
• Enojada

• De gravata e chapéu de coco

• Com um pouco de
molho de tomate

• Ensopado com 
legumes

• Assada no espeto
• Passado pelo sal
• Em espetinhos com

arroz

23
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3. Produzir uma história curta semelhante.

De que precisamos? Fazer uma lista de: 

1. bichos, por ordem decrescente; 

2. palavras/expressões para caracterizar os animais – feitio e maneira de vestir

(exemplos: de mau humor, bem vestido, ágil, meio idiota…); 

3. verbos relacionados com comer (saborear, provar, mastigar…); 

4. as maneiras de preparar (com molho branco, empanado, com azeite…). 

Os alunos poderão ativar os seus conhecimentos, perguntar a outros,

consultar dicionários de sinónimos, outros textos, como livros de recei-

tas… e realizar este trabalho em aula ou fora de aula.

Exemplo dos recursos textuais elaborados por uma turma de 5.º ano.

Bichos do maior 
ao menor

Verbos que 
querem dizer “comer”

Palavras ou 
expressões que descrevem 

personagens

Palavras 
ou expressões que 

precisam como os animais
estão vestidos

Palavras ou 
grupo de palavras que 

dizem como cada animal 
come o outro

• Elefante
• Leão
• Hiena
• Cão

• Ouriço
• Peixe
• Formiga

• Abocanhar
• Saborear
• Provar

• Trincar
• Ingerir
• Mastigar

• Furioso
• Comilão
• Deliciado

• Fraco como tudo
• Super-Homem

• Com gorro laranja
• De botas de borracha

com olhos
• Com calças de ganga

• De camisola 
com carapuço

• De óculos de sol

• Com maçã temperada
com sal e pimenta

• Enrolado em lasanha
• Com inseto frito

• Com banana e caldo
Knorr

• Com pêra recheada
com maionese
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HISTÓRIA ÀS AVESSAS

Um elefante estava tranquilamente a ver-se ao espelho com o seu novo gorro laranja.

Surgiu, de repente, um leão com óculos de sol que abocanhou o elefante com

maçã temperada com sal e pimenta.

Uma hiena comilona ingeriu o leão com pêra recheada com maionese.

Um cão super-homem com calças de ganga saboreou a hiena com banana e

caldo knorr.

Um ouriço furioso mastigou o cão com inseto frito.

Um peixe fraco como tudo, com barbatanas de borracha com olhos, trincou o

ouriço enrolado em lasanha.

Mas a formiga, de camisola com carapuço, fez uma careta: “Argh, peixe?!...

Isso faz-me mal ao intestino grosso!”. 

4. Produção coletiva da história curta “às avessas”, com os recursos lin-

guísticos preparados pelos alunos.

Exemplo de uma produção de uma turma do 5.º ano:

PARA SISTEMATIZAR

Com esta atividade, pretendemos mostrar como podemos orientar um

trabalho de produção escrita coletiva, assente nos seguintes princípios já

enunciados:

• Texto mentor – modelo da estrutura organizacional do texto;

• Leitura/diálogo sobre o texto centrado mais nos “pontos críticos” para

a escrita do que na informação veiculada pelo texto;

• Atividades orientadas para a compreensão e crescente apropriação do

processo de elaboração das frases e de construção do texto;

• Articulação de atividades metalinguísticas com a produção de texto:

as listas de palavras de diferentes classes, o enriquecimento do voca-

bulário concorrem diretamente para a produção escrita.
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1.1.2 O reconto
Prioridades 

Descritores de desempenho

• Fazer um guião do texto.

• Redigir o texto, articulando as diferentes partes planificadas, dando-lhe

uma estrutura compositiva e formato adequados e respeitando as regras

de utilização da pontuação.

• Produzir um texto que obriga a uma organização discursiva bem pla-

nificada e estruturada, com a intenção de recontar.

• Aplicar regras de configuração gráfica dos textos.

• Explicitar regras de uso dos sinais de pontuação.

• Distinguir os constituintes principais da frase.

Conteúdos: texto narrativo, reconto-macro e microestruturas textuais num texto

narrativo (conto), sinais de pontuação, margens/parágrafo, funções sintáticas

(sujeito, predicado, complemento direto e indireto), tipos e formas de frase.

Descrição da atividade

1. Contexto da atividade: esta atividade surgiu na sequência da realização

de um teste feito no início do ano letivo, cuja instrução de produção tex-

tual exigia a escrita de um reconto: ou do conto “A velha e os lobos”

(Coelho, 1985) (que tinha sido objeto das questões de compreensão de

texto) – mas com a modificação do final – ou da história favorita do aluno.

2. Breve análise das produções textuais dos alunos – diagnose dos problemas

escriturais na escrita de reconto: os alunos cumpriram a instrução e produ-

ziram textos curtos, razoáveis, globalmente coerentes, embora tenham sido

detetadas incoerências pontuais, como a coexistência de narrador não par-

ticipante e participante no mesmo texto, referência a uma personagem

como se ela já tivesse aparecido anteriormente (uso de determinantes arti-

gos definidos e indefinidos). Utilizam um vocabulário adequado, simples,

comum, dão alguns erros ortográficos, nomeadamente na grafia de algumas

formas verbais, e não apresentam grandes problemas de construção sintá-

tica, até porque optam por frases simples ou orações maioritariamente coor-

denadas. Desta análise dos textos dos alunos, ressaltam os problemas

escriturais mais evidentes e que se prendem com a coesão textual: estrutura
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do texto – ausência de informações essenciais, divisão em parágrafos, pon-

tuação (nomeadamente dos diálogos em texto narrativo), repetição desne-

cessária de palavras, como, por exemplo, dos mesmos conectores em vários

momentos – alguns alunos só fazem um parágrafo ou não parecem ter cri-

térios para saber quando podem fazer novos parágrafos ou, ainda, não

fazem um avanço para a direita para que os parágrafos se distingam; o uso

da pontuação parece, muitas vezes, aleatório, sendo mais evidente a falta

de sinais de pontuação nos diálogos – que, em alguns textos, foram intro-

duzidos no texto sem qualquer marca gráfica que indicasse tratar-se de falas

de personagens; repetição de conectores como “e”, “depois”. Notou-se,

ainda, que os alunos escreveram o texto nos minutos finais do teste, muito

rapidamente, sem reflexão sobre o texto, pouco predispostos a reler, rever

e aperfeiçoar, predominando a conceção de “escrever de jato, o mais rapi-

damente possível, para entregar”. Este diagnóstico conduz, portanto, à ne-

cessidade de, em aula, trabalhar os seguintes aspetos, recorrendo a

estratégias de reescrita e de auto e heterorrevisão textuais, de forma a pro-

piciar o desenvolvimento da competência de escrita dos alunos e a produção

de conhecimentos mobilizáveis para outras produções textuais.

• Aperfeiçoamento de texto, a par com o conhecimento explícito da lín-

gua, procurando que os conhecimentos metalinguísticos concorram

para a resolução de problemas frásicos e textuais;

• Frase, ordenação e divisão de parágrafos;

• Pontuação;

• Conectores usados no texto narrativo.

3. Foram selecionados apenas os conteúdos enumerados acima e realizados

os seguintes exercícios:

• elaboração coletiva de um esquema sobre os sinais de pontuação, a

partir do conhecimento dos alunos e de leitura de informação pre-

sente no manual de apoio (“leitura para construir conhecimentos”,

segundo o PPEB). Do esquema, fazia parte uma breve definição dos

sinais de pontuação, construída pelos alunos, com apoio do professor,

e um exemplo do uso de cada sinal de pontuação.

• aperfeiçoamento textual focado nos sinais de pontuação – para esta ta-

refa, a professora transcreveu excertos dos recontos dos alunos que re-

cobrissem os problemas relacionados com a pontuação (que tinham
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sido diagnosticados) (ficha 1). Este trabalho foi continuado na aula de

Estudo Acompanhado, com algumas variantes (ficha 2). Foram adotadas

as metodologias de trabalho coletivo e de par, em interação com toda

a turma, e utilizando, por vezes, o retroprojetor/computador para ir

assinalando as alterações feitas nos textos. À medida que as decisões

eram tomadas, a turma ia formulando, com orientação da professora,

regras orientadoras do uso dos sinais de pontuação, ultrapassando a de-

finição mais declarativa que os alunos já dominavam. A ficha 3 reúne as

regras formuladas na turma, com os exemplos que se destacaram para

ilustrar cada uma. Este material constitui um recurso que deve estar

sempre disponível na turma – a edição deste instrumento pode ser um

trabalho da turma ou pode ser da responsabilidade da professora, como

foi a opção nesta turma (por razões diversas, como a necessidade de dar

prioridade a outros aspetos – dificuldades da turma).

FICHA 1 – Textos mal pontuados

Vamos fazer uma pontuação correta, com sentido!

Um dos problemas que detetei nos vossos textos, feitos no teste diagnóstico,
foi o mau uso da pontuação.

Revimos os sinais de pontuação. Agora vamos atentar em excertos de textos
uns dos outros; estão transcritos sem erros ortográficos, mas ainda mantêm
a pontuação incorreta. 

A nossa tarefa é pontuar bem os textos, fazendo o seguinte:
– riscando sinais de pontuação mal colocados;
– acrescentando sinais de pontuação em falta.

1 Uma velha tinha muitos netos, e tinha um para se batizar, a velha decidiu ir
procurar um padrinho para o seu netinho, por o caminho encontrou um lobo
que lhe perguntou
– Ó velha onde vais. A velha respondeu
– Vou procurar um padrinho para o meu netinho. 

2 (…) Ele entrou e viu um tesouro e levou-o com ele mas quando ele saiu estava
um gigante à sua frente João era muito esperto e passou por ele com facilidade
mas o gigante não desistia João desceu o pé o mais rápido que podia quando lá
chegou abaixo arrancou o feijão e comprou remédios para a mãe.
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FICHA 2 – Revisão de textos

Imaginem que uma editora quer contratar duas pessoas para fazer a re-

visão de textos para serem publicados.

O texto que vos foi entregue tem erros de pontuação. A vossa missão é

deixá-lo bem pontuado, pronto para ser editado.

Vão trabalhar em par. O par que for mais bem sucedido torna-se “perito

em pontuação” e fica “contratado” para esclarecer dúvidas deste género

sempre que for preciso.

O Capuchinho Vermelho

Era uma vez um lobo que queria comer a comida que uma menina chamada

Capuchinho Vermelho ia levar à avó, que estava doente. Capuchinho chegou a casa

da avó, bateu à porta e a avó perguntou:

– Quem é quem é responde a menina

– Sou eu avozinha responde a avó já vou minha querida.

E o lobo não conseguiu comer a comida que a Capuchinho levara à avó. Então,

vingou-se quando a menina se foi embora: comeu a avozinha.

Capuchinho Vermelho já ia no meio do caminho quando se lembrou é verdade

esqueci-me do cesto. Vou para trás buscá-lo.

Chegou a casa da avó e bateu à porta duas vezes. O lobo vestiu-se de avozinha e

foi abrir a porta. Interrogou Capuchinho admirada avozinha porque tem as orelhas

tão grandes e o lobo respondeu:

É para te ouvir melhor.

E também tens um nariz tão grande e o lobo respondeu.

É para cheirar melhor.

E também tens uma boca tão grande e o lobo respondeu.

E para te comer melhor.

E a menina começou a correr para chamar um caçador. (…)

3 (…) Quando ela chegou à porta de casa tirou o barril de cima dela mas quando
ela tirou os lobos tentaram atacar mas apareceu o homem e matou os lobos
todos com a sua enxada.

4 (…) No dia seguinte o menino foi ao jardim e olha para cima e vê o seu cão a
voar por cima dele. (…)

5 (…) O Miguel construiu de tijolos os irmãos correram para a casa do Miguel
– Deixa-nos entrar vem lá o lobo.
– Entrem
O lobo chegou ao pé da casa soprou soprou mas a casa não caiu. (…)
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FICHA 3 – Regras de pontuação

Vamos recapitular situações em que devemos e não devemos inserir

sinal de pontuação. O esquema que se segue não tem todas as regras, mas

sim um levantamento de situações que, para vocês, foram difíceis. 

Devem usá-lo para vos ajudar a pontuar textos, realizar exercícios de

pontuação, estudar, treinar… 

As linhas em branco significam que podes ir acrescentando outras re-

gras nesta folha ou no teu caderno.

1) A seguir ou antes de uma palavra

ou expressão que seja um

chamamento, pôr vírgula:

Exemplo: “Ó velha, onde vais?”

(Os exemplos são sempre retira-

dos dos vossos textos trabalha-

dos em aula.)

a) Quando duas partes da frase/duas

orações são ligadas por “e”, já não é

preciso vírgula:

Exemplo incorreto (ou não tão

bem*): “Uma velha tinha muitos netos,

e tinha um para se batizar.”

Exemplo correto: “Uma velha tinha

muitos netos e tinhaum para se batizar.”

2) Quando introduzimos falas de per-

sonagens ou diálogo, colocamos

dois pontos, fazemos parágrafo e

pomos travessão:

Exemplo: “(…) encontrou um lobo

que lhe perguntou:

– Ó velha, onde vais?”

b) A seguir a “Era uma vez” não pomos

vírgula, porque vamos dizer de

seguida quem ou o que é que existia

há muito tempo, uma vez…

Exemplo incorreto: “Era uma vez,

um lobo que…”

Exemplo correto: “Era uma vez um

lobo que…”

* Às vezes há sinais que não estão incorretos, mas havia outra possibilidade melhor. Também
há sinais de pontuação que são obrigatórios; outros podemos ou não colocá-los – depende
do sentido, da entoação que queremos dar.

Pontuação bem empregue Pontuação incorreta
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3)Antes de “mas”, colocamos uma vír-

gula, porque “mas” faz a ligação de

ideias contrárias, que estão em oposição:

Exemplo: “João era muito esperto e pas-

sou por ele com facilidade, maso gigante

não desistia!” (A esperteza e a facili-

dade de movimentos do João con-

trastam com a insistência da per-

seguição do gigante – “mas” liga

estas duas ideias “adversárias”.)

c) Não podemos separar com nenhum

sinal de pontuação o verbo do com-

plemento directo:

Exemplo incorreto: “(…) queria comer,

a comida”

Exemplo correto: “(…) queria comer a

comida”

4) Sempre que uma frase comece por

“quando”, colocamos uma vírgula

quando termina essa parte da

frase/oração (que tem de ter uma

forma verbal):

Exemplo: “Quando ela chegou à porta

de casa, tirou o barril de cima dela.”

(“Tirou o barril…” já tem outra forma

verbal, outra ideia; é outra oração da

frase.) 

d) Nunca se separa o sujeito (res-

ponsável pela forma verbal) do

seu predicado (o que se diz sobre

o sujeito):

Exemplo incorreto: “E o lobo, não con-

seguiu comer”

Exemplo correto: “E o lobo não con-

seguiu comer”

Pontuação bem empregue Pontuação incorreta

• O estudo das funções sintáticas mais básicas – sujeito, predicado, com-

plemento direto e indireto – também estava programado e considerou-se

oportuno fazer exercícios de análise. O objetivo era aumentar o conheci-

mento dos alunos sobre as funções dos constituintes da frase, pois esse

conhecimento estava a ser convocado para pontuar bem os textos. 

• Os tipos e formas de frase também foram lecionados aquando desta sequên-

cia de ensino, em estreita ligação com o trabalho focado na pontuação.

• Trabalho focado na organização do texto narrativo: a professora con-

duz um diálogo com os alunos, lembrando de que o trabalho que vem

sendo realizado procura ajudá-los a adquirir conhecimentos e a cons-

truir competências, para ultrapassarem as dificuldades diagnosticadas
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nos textos escritos – Já trabalhámos a pontuação. Que outros problemas

foram muito evidentes nos vossos textos? A partir desta questão, os alunos

voltaram a olhar para os textos, atribuindo significado aos comentários

da professora e chegaram rapidamente à conclusão de que precisavam

de aperfeiçoar a divisão do texto em parágrafos. A Professora explicou

que a divisão dos parágrafos num conto e num reconto está intima-

mente ligada às “partes” que o constituem e à informação que consta

de cada uma. Como os alunos só fizeram, em muitos casos, um pará-

grafo demasiado breve, esqueceram-se, frequentemente, de partes im-

portantes da história. Assim, a professora conduziu a turma a

compreender a necessidade de elaborar um plano da história a recon-

tar e, coletivamente, elaborou-se um esquema com tópicos intitulado

Partes da história “A velha e os lobos”:

Através deste esquema, elaborado no quadro a partir de um exercício

de reconto oral, fez-se uma síntese das ações a ter em conta no re-

conto e, simultaneamente, foram identificadas as principais partes

da estrutura de um conto, percebendo-se a sua denominação.

Concluiu-se que a ordenação de parágrafos deve ser orientada pelas

diferentes partes da história.

• Exercício de ordenação de parágrafos de uma lenda (estrutura muito

semelhante à do conto) – os alunos tinham de justificar a ordem dos

parágrafos, usando argumentos relativos às partes tradicionais do

conto identificadas e, ainda, aos conectores temporais e à progressão

da informação.

1 Velha com muitos netos; um por batizar Situação inicial

2 Procura de padrinho; encontro com um lobo.
Elemento 

perturbador

3

Diálogo com o lobo, promessa da velha ao lobo. Outro lobo.

Peripécias
Encontro com o homem que se ofereceu para padrinho e sua

sugestão para escapar dos lobos (cabaça).

Regresso da velha; lengalenga da cabaça.

4 Final infeliz: os lobos apanharam a velha e comeram-na. Final/desenlace
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4. Após os módulos descritos, a professora solicitou a reescrita indivi-

dual do reconto do teste diagnóstico, dizendo aos alunos que os as-

petos principais a melhorar eram a pontuação e a divisão e ordenação

de parágrafos, pois foram os conteúdos mais treinados.

5. A sequência de ensino poderia terminar com a reescrita; no entanto,

atendendo ao facto de que a turma em questão tem alunos com ele-

vadas dificuldades, considerou-se pertinente conduzir um trabalho

de aperfeiçoamento do texto reescrito, como forma de aumentar o

grau de consciência (meta)escritural dos alunos. Procedeu-se a um

trabalho de autorrevisão e, também, de heterorrevisão, utilizando-se

uma metodologia de trabalho de par, com orientação da professora

e, por vezes, atendimento personalizado de alguns pares. Para isso, a

professora entregou aos alunos duas grelhas idênticas – a da auto e

da heterorrevisão (ficha 53). Os aspetos que constam das grelhas re-

caem, obviamente, nos que foram objeto de ensino explícito.

6. Nova reescrita individual: cada aluno/autor corrigiu alguns aspetos

na versão reescrita a partir do que detetou na autorrevisão e do que

foi detetado pelo colega na heterorrevisão.

Estabeleceram-se quatro graus de progressão, para comparar a ver-

são inicial, do teste diagnóstico, com a última versão reescrita aper-

feiçoada; estes patamares de progressão constituíram a classificação

atribuída pela professora ao aluno depois deste processo: 

0 – nenhuma melhoria; 

1 – muito pouca melhoria; 

2 – pouca melhoria; 

3 – alguma melhoria; 

4 – muita melhoria.

3 Reproduzimos a grelha apenas uma vez.
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EXCERTOS DE TEXTO

l Versão inicial de uma aluna com dificuldades.

A velha e os lobos

Uma velha tinha muitos netos, e tinha um para se batizar a velha decidiu ir procurar

um padrinho para o seu netinho, por o caminho encontrou um lobo que lhe perguntou

– Ó velha onde vais. A velha respondeu

– Vou procurar um padrinho para o meu netinho. O lobo

– Olha que te como. A velha

– Não me comas depois eu trago-te arroz-doce, por o caminho encontrou outro

lobo que fez a mesma pergunta e a velha deu-lhe a mesma resposta.

Passado um bom bocado encontrou um homem.

A velha contou-lhe a história toda que se tinha passado, e o homem deu-lhe uma

cabaça e depois o homem ofereceu-se para ser o padrinho.

A velha enfiou-se dentro da cabaça e passou por um lobo que lhe perguntou oh

cabaça viste por aí alguma velha

l Versão final da mesma aluna, após os módulos descritos e o trabalho de

auto e de heterorrevisão:

A velha e os lobos

Era uma vez uma velha que tinha muitos netos e tinha um por se baptizar.

A velha um dia decidiu ir procurar um padrinho para o seu netinho. Por o cami-

nho encontrou um lobo que lhe perguntou:

– Oh velha, onde vais?

A velha respondeu:

– Vou procurar um padrinho para o meu netinho.

O lobo disse:

– Oh velha, olha que te como!

A velha disse:

– Não me comas, porque quando eu vier trago-te arroz-doce. 

Mais à frente encontrou outro lobo que lhe fez a mesma pergunta e a velha deu-

-lhe a mesma resposta.

Passado um bocado, encontrou um homem e contou-lhe o que se passou pelo ca-

minho. O homem deu-lhe uma cabaça para ela se proteger dos lobos e ofereceu-se

para padrinho do menino.

A velha enfiou-se dentro da cabaça e passou por um lobo que lhe perguntou: “Oh

cabaça, viste por aí uma velha?”
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PARA SISTEMATIZAR

A realização da atividade descrita ocupou quase um mês de aulas; na

verdade, tratou-se de um conjunto de aulas cuja competência organizadora

do trabalho pedagógico-didático foi a escrita, em interligação com a orali-

dade e a leitura, como destacamos nos seguintes exemplos:

– Reconto oral como forma de consciencialização da arquitetura do texto

e, ainda, como exercício conducente à planificação do texto;

– “Ler com olhos de escrever” – isto é, leu-se mais para desmontar o texto do

que para verificar a compreensão do conteúdo informacional do texto. A

leitura “com olhos de ler”, mais voltada para a trama em si, não é, por si só,

suficiente para ativar conhecimentos de escrita, ou seja, a transposição do

que se adquire quando se lê para a escrita não é automática e a maior parte

dos alunos necessita de que os ajudem a ter estratégias de leitura diferentes

para poderem tirar mais eficazmente partido da leitura para a escrita.

O conhecimento construído sobre o funcionamento da língua foi convocado

diretamente na (re)escrita dos textos e foram criados momentos de colaboração

e de reflexão sobre os escritos. Constatou-se que os alunos tinham poucos hábitos

de refletir sobre o que escreviam e menos ainda de aperfeiçoar os seus escritos

– por exemplo, nas grelhas de auto e de heterorrevisão, os alunos demoraram a

conseguir dar exemplos ou a explicar os erros que detetavam. No entanto, ob-

servaram-se alguns progressos, o que justifica um investimento continuado em

formas de trabalho que apostem na reflexão sobre os textos. Se esta reflexão be-

neficiar de ambientes colaborativos, os ganhos serão maiores, nomeadamente

se forem propostas, alternadamente, tarefas de auto e de heterorrevisão. De

facto, é mais fácil detetar erros e propor alternativas nos textos dos outros do

que nos próprios, como tem sido demonstrado na investigação sobre revisão tex-

tual em crianças – razão por que estas metodologias oferecem muitas vantagens,

sobretudo por estarmos a trabalhar com crianças que detetam mais frequente-

mente os erros, passando muito menos – quando não têm ajuda – para a fase

crucial da revisão que consiste em conseguir corrigir os erros detetados.

A cabaça respondeu:

– Não vi velha nem velhinha, não vi velha nem velhão; corre, corre, cabacinha!

Corre, corre, cabação!

Mais adiante encontrou outro lobo que lhe fez a mesma pergunta e a cabaça res-

pondeu-lhe a mesma resposta.

A velha pensava que já tinha despistado os lobos e mandou a cabaça fora e os

lobos saltaram-lhe em cima e comeram-na.



Ensinar a escrever com os Novos Programas de Português

38

1.1.3 Outras Experiências de Ensino (Aprendizagem) 
com textos narrativos

Um conjunto de aulas centrado no ensino de certo texto não esgota,

como bem compreendemos, os saberes implicados na escrita desse texto.

De facto, quando planificamos aulas para escrever, temos de fazer muitas

opções, consoante os objetivos que tenhamos. O que estamos a procurar

fazer é ilustrar algumas ações didáticas consideradas fundamentais na

linha dos PPEB. A seguir, apresentamos, mais brevemente, outras suges-

tões de trabalho com a escrita de texto narrativo que, na linha do que

temos vindo a dizer, não devem traduzir-se, apenas, em “pedidos de es-

crita” aos alunos, mas em atividades suscetíveis de orientar os alunos no

processo de produção escrita do que se pretende em cada caso.

• Trabalhar a articulação de diferentes partes do texto, propondo ou-

tros conectores, uso de pronomes ou outras expressões para evitar

repetições.

• Reescrever um reconto, inserindo-o numa situação de comunicação,

tomando decisões em função da finalidade e do destinatário que o

texto vai ter.

• Escrever uma história a partir de quadros famosos ou de ilustrações4

Por exemplo, propor a escrita de uma história a partir de um/vários

quadros de Paula Rego e, depois, explorar o conto de Vasco Graça

Moura – “As botas do Sargento” – baseado na obra desta pintora;

reescrever o conto à luz do texto-modelo de Vasco Graça Moura.

• Manipular histórias: criar outros finais, introduzir outro persona-

gem, mudar a sequência dos episódios… (Sousa, 2009a, 2009b).

• Selecionar algumas palavras da situação inicial de um conto e propor

aos alunos a escrita do parágrafo correspondente à situação inicial.

Confrontar as versões dos alunos com a original. Este exercício po-

derá fazer-se com outras partes estruturantes dos contos.

4 A título de exemplo, consultar o blogue de Língua Portuguesa das turmas H e I, do 6.º ano, da
Escola E. B. 2, 3 João Afonso de Aveiro – Professor Luís Mendes – http://portugues6hi.word-
press.com/ – “História a partir de Paula Rego”, “História a partir de ilustrações”.
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• Trabalhar o texto informativo/expositivo em ligação com o narrativo e

em articulação com a disciplina de Ciências, por exemplo. No 5.º ano, os

alunos aprendem, em Ciências Naturais, as características dos animais,

seus meios de locomoção, alimentação, etc. Assim, a partir da leitura

e/ou escrita de um texto que pudesse constar da página de uma enciclo-

pédia juvenil sobre um determinado animal (trabalhar com o texto com-

pacto, subdividir em parágrafos, em partes, atribuir títulos e subtítulos,

elaborar mapas conceptuais… são exercícios possíveis com este tipo de

texto), os alunos, em grupo, poderiam imaginar uma história cuja per-

sonagem principal fosse esse animal. A leitura de outras histórias com

animais como personagens principais e outras estratégias que ajudem

os alunos a caracterizar mais pormenorizadamente o herói e a comple-

xificar a trama também são interessantes – consultar fichas pedagógicas

na revista Palavras n.os 32 e 33 da Associação de Professores de Português

para obter uma descrição completa desta sugestão sobre escrever textos

informativos e narrativos (Graça & Pereira, 2008a, 2008b).

• Transformar uma notícia num conto, tomando consciência de que a

progressão da informação na notícia funciona exatamente ao contrário

do que acontece no conto. Para orientar esta produção textual, devem

ser feitos exercícios que ajudem os alunos a analisar a notícia e a extrair

os elementos necessários à elaboração do conto. Damos um exemplo:

DA NOTÍCIA AO CONTO

A Coragem
Miúda de cinco anos enfrenta pitão para salvar o gato

Marlie Coleman tornou-se a primeira menina a ser agraciada com a medalha de bra-
vura atribuída pela sociedade australiana de defesa dos animais. No início do ano,
quando ainda só tinha cinco anos, salvou o seu gato “Sooty” de morrer no estômago
de um pitão que invadiu o jardim da casa da família em Cairns, nordeste da Austrália.
A serpente já se preparava para engolir o desprevenido felino, quando a garota apa-
receu e a agarrou, o que levou o pitão a largar a presa e a atacar Marlie, que foi mor-
dida. A chegada da mãe, alertada pelos gritos da criança, pôs fim à luta e levou a cobra
a fugir. Naquela região australiana não é inédito que os pitões – que podem chegar
aos três metros de comprimento – apareçam junto das áreas habitadas pelos seres hu-
manos, à procura da comida que vai rareando no seu habitat natural.

In PÚBLICO, 28/03/2003 (adaptado de Pereira, Luísa Álvares e Azevedo, Flora (2005)
Como abordar… a escrita no 1.º Ciclo do Ensino Básico. Porto: Areal Editores, p. 58)
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DA NOTÍCIA AO CONTO

1. Lê o texto que te foi fornecido e certifica-te de que o compreendeste bem.

2. Retira do texto todas as palavras/expressões (podem ser pronomes) usadas para
referir:
– a “miúda”;
– o pitão;
– o gato.

3. Onde se passou o acontecimento descrito pela notícia?

4. Ordena, por ordem cronológica, as diferentes ações mencionadas na notícia.

5. Que pessoas/entidades são nomeadas no texto?

6. Porque é que a “miúda” foi premiada com a medalha de bravura, oferecida pela
sociedade australiana de defesa dos animais?

7. O que pensas da atitude da menina? Terias feito o mesmo? Porquê?

8. Arranja sinónimos para os termos seguintes, retirados do texto que leste:
– Tornou-se
– Agraciada
– Bravura
– Atribuída
– Início
– Desprevenido
– Alertada
– Luta
– Inédito
– Rareando

9. Procura informação, num dicionário, enciclopédia, na Internet…, sobre a cobra
“pitão” e, em função disso, faz a sua descrição.

10. Vais agora transformar esta notícia num texto narrativo – CONTO. Para isso,
todas as tarefas anteriores terão ajudado…
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• Trabalhar a escrita em estreita ligação com a leitura de uma obra li-

terária (Oriol-Boyer, 2004). Se ler pode, sob determinadas condições,

ajudar a escrever melhor, a escrita ajuda a compreender melhor os

textos. O trabalho com textos mentores é um exemplo disso, pois, em

aula, ajudamos os alunos a manipular os textos e, com isso, a tomar

consciência das opções linguísticas, estilísticas… do escritor e, conse-

quentemente, estamos a identificar estruturas que podem ser repro-

duzidas fielmente (escrever à maneira de, imitar) ou com variações

(escrita criativa). Registamos, assim, algumas sugestões para a es-

crita/leitura a partir de uma das obras recomendadas para o 6.º ano –

Ulisses, de Maria Alberta Menéres, suscetíveis de serem adaptadas a

outras obras:

– Reunir vários textos de adaptações da Odisseia e do próprio original

(Odisseia, de Homero; Ulisses, de Maria Alberta Menéres; Odisseia –

adaptação em prosa de João de Barros; A Odisseia de Homero adaptada

para jovens por Frederico Lourenço) que versem sobre a mesma

aventura (na ilha de Polifemo, com Circe, nos infernos…). 

– Fazer exercícios de compreensão global e de manipulação dos tex-

tos, para distinguir, em cada um: 

i) os recursos linguísticos usados (não estamos só a referir-nos a fi-

guras estilísticas, mas a classes de palavras, orações e certos com-

plementos sintáticos predominantes ou com uma função de

destaque em certos momentos do texto…);

ii) os acontecimentos a que cada “recurso linguístico” dá mais destaque;

iii) as personagens (as repetidas e as que só se encontram em alguns

excertos); 

iv) o narrador;

v) efeitos produzidos sobre o leitor e recursos usados com essa fi-

nalidade (exemplos: em Ulisses, na ilha de Circe – a preocupação

de Ulisses com a demora dos amigos e o aparecimento de Euríloco,

a correr, alarmado, são indícios de que alguma desgraça aconte-

ceu; isso confirma-se, mas depois de se criar algum suspense,

pois Euríloco só refere a desgraça depois de contar os anteceden-

tes; o uso de maiúsculas faz sobressair uma palavra-chave para

compreender a desgraça ocorrida). 
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– Reescrever um episódio (a partir das várias versões do mesmo episó-

dio/aventura), reduzindo-o, mantendo apenas as informações essen-

ciais – para isso, fazer uma lista das principais ações (momentos de

avanço da ação), prescindir de detalhes acrescentados por apostos,

complementos determinativos, omitir informações consideradas secun-

dárias, usar pronomes, preferir expressões equivalentes mais curtas;

– Reescrever um episódio (a partir das várias versões do mesmo epi-

sódio/aventura), expandindo-o, completando-o com mais informa-

ção – escolher espaços e personagens e selecionar os excertos

textuais que os caracterizam, de forma a confrontar as diferentes

descrições dos mesmos lugares ou personagens nas diferentes

obras. Classificar o material linguístico encontrado nas descrições

– adjetivos, complementos determinativos, comparações, metáfo-

ras, emprego da subordinada relativa;

– Reescrever um episódio, mudando o narrador, o ponto de vista, o

tom da narrativa (reparar que efeitos cada trecho acentua mais – o

medo, a aventura, os perigos, a coragem…).

– Outros textos, a partir de Ulisses: propor aos alunos uma pesquisa

na internet, num motor de busca familiar (como o Google), sobre um

personagem que lhes tenha interessado – por exemplo, Polifemo.

Colocar questões para ajudar os alunos a selecionar, de entre os

sites que aparecem na pesquisa, os que mais interessará ver, em

função da informação pretendida (ter em conta que a leitura de

texto eletrónico requer estratégias de seleção de informação que,

com esta atividade, podem ser treinadas e ativadas). Procurar, numa

enciclopédia, um artigo sobre a personagem escolhida e imaginar a

sua publicação na internet – para isso, escolher as palavras-chave

às quais o texto estará ligado; escolher ou compor o fragmento de

texto que deverá aparecer no motor de busca, quando for feita a

pesquisa, tendo em conta que, deste fragmento, depende a decisão

do cibernauta de abrir ou não o site anunciado.
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1.2 Texto argumentativo

1.2.1. Artigo de opinião

Apesar de ser frequente, em contexto escolar, pedir aos alunos que emi-

tam a sua opinião sobre determinado tema, a escrita de um artigo dito “de

opinião” implica muito mais do que simplesmente um registo rápido de

uma maneira pessoal de pensar. 

Na verdade, uma opinião é tanto mais compreendida por quem a lê –

neste caso – quanto mais for fundamentada, explicitada, corroborada por

outros ou por factos que a apoiem. Além disto, escrever uma opinião para

informar os outros da sua posição pessoal será diferente de escrever uma

opinião para convencer alguém a fazer algo ou a mudar de opinião ou,

ainda, para influenciar o comportamento dos outros. 

Estas finalidades implicam a escolha de argumentos, a antecipação de

contra-argumentos, de exemplos factuais ou de outros recursos que aju-

dem a concretizar a função a que o texto se destina. 

Uma sequência para ensinar um texto de opinião não poderá conter

todas estas cambiantes, daí que tenhamos optado por apresentar atividades

mais avulsas, suscetíveis de ilustrar o ensino específico de algumas das di-

mensões afloradas.

Prioridades

Descritores de desempenho:

• Explicitar relações pertinentes entre a sequência dos enunciados que

constituem um discurso.

• Detetar, nas formas de realização de um enunciado, o objetivo do lo-

cutor.

• Redigir com correção um artigo para responder a uma proposta es-

pecífica de trabalho – dar uma opinião pessoal sobre um assunto: usar

com precisão o repertório de termos relevantes para o assunto que

está a ser tratado, controlar as estruturas gramaticais mais adequa-

das, combinar os enunciados numa organização textual com coesão

e coerência.
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• Definir a temática, o tipo de artigo, o(s) destinatário(s) e o suporte em

que o texto vai ser lido.

• Fazer guiões do artigo, em termos de seleção de conteúdo, organiza-

ção da informação, recursos linguísticos ao dispor.

• Rever o artigo, aplicando procedimentos de reformulação.

Conteúdos – artigo de opinião; macro e microestruturas textuais, re-

cursos linguísticos, coesão e coerência.

Atividades para a escrita de um artigo de opinião5:

Não apresentaremos uma sequência de ensino, mas atividades que,

ajustadas e adaptadas a uma turma, podem vir a constituir uma sequên-

cia para o ensino do artigo de opinião.

1. O professor apresenta à turma vários textos, com o objetivo de os

alunos identificarem, para cada um, que género de texto é, quais os

seus principais objetivos de comunicação e destinatários. 

Pode preencher-se um quadro como o que se segue.

5 Algumas das atividades e dos materiais apresentados nesta sequência foram elaborados no
contexto da disciplina “Desenvolvimento Curricular e Didática específica do Português”,
Profissionalização em serviço (2.º Ciclo do Ensino Básico), na Universidade de Aveiro.

Género de texto A intenção do texto A quem se destina

Cartaz publicitário (texto 1)
Informar e influenciar/
convencer

Público em geral

Notícia/ Entrevista (texto 2) Mostrar a opinião de uma
personalidade mediática

Adeptos de futebol

Slogan publicitário (texto 3) Influenciar/convencer Público em geral

Notícia (texto 4) Informar Crianças e adolescentes

Artigo de opinião em blo-
gue de turma (texto 5)

Dar opinião sobre um as-
sunto relevante

Colegas e professor da turma,
outros estudantes, comuni-
dade escolar
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Texto 2

Ronaldo: «Voltarei a conquistar a Bola de Ouro»
AVANÇADO MOSTRA AMBIÇÃO E DEFENDE KAKÁ E PELLEGRINI

Texto 1

"Voltarei a conquistar a Bola
de Ouro". A convicção demons-
trada por Cristiano Ronaldo não
deixa dúvidas da sua grande am-
bição para o novo ano que se avi-
zinha. Em entrevista ao diário
desportivo espanhol "Marca", o
capitão da equipa nacional portu-
guesa quebra o silêncio e fala pela
primeira vez desde que debelou
totalmente a lesão que o afastou
dos relvados e privou Portugal e
o Real Madrid de toda a sua cate-
goria.

"Não terei de voltar a ser ope-
rado. O tornozelo já está em per-
feitas condições. Se não fossem os
médicos do Real Madrid ainda não
estaria bem", revelou o português,

descansando os adeptos madri-
distas, portugueses e do futebol
em geral, ao mesmo tempo que
deixava o elogio, em jeito de agra-
decimento, ao corpo clínico do
emblema madrileno.

A viver a sua primeira tempo-
rada na exigente liga espanhola,
Cristiano Ronaldo acredita que o
"seu" Real Madrid ultrapassou as
dificuldades iniciais e está no
bom caminho. Manuel Pellegrini,
o treinador chileno que chegou
a ser fortemente contestado no
Santiago Bernabéu, continua a
ser, diz o português, "um técnico
inteligente que já encontrou a
fórmula certa para a equipa jogar
melhor e vencer mais partidas".

VAMOS CONSTRUIR UMA CASA PARA

CRIANÇAS REFUGIADAS 

Existem cerca de 18 milhões de crianças

refugiadas em todo o mundo. O projeto

SWATCH/CPR vai construir o 1.º Centro

de Acolhimento para Crianças do Conse-

lho Português para os Refugiados. Cada

Swatch Caçula representa 6 euros para

esta causa.
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Texto 4

VISÃO JÚNIOR COM O SÍMBOLO LER +

VISÃO JÚNIOR no Plano Nacional de Leitura

A VISÃO JÚNIOR passou a ser parceira do Plano Nacional de Leitura
(PNL)! A partir da edição deste mês, podes encontrar na tua revista pre-
ferida diversas notícias das ações e iniciativas do PNL. Na capa reparaste
com certeza no selo Ler +. 

Não sabes o que é o Plano Nacional de Leitura? É fácil! O objetivo é
contribuir para que os portugueses leiam mais. No nosso País leem-se
poucos livros, jornais e revistas. Este plano pretende alterar a situação,
recomendando livros para crianças e organizando iniciativas em escolas,
bibliotecas e outros locais. 

O protocolo de parceria entre o Plano Nacional de Leitura (PNL) e a
VISÃO JÚNIOR foi assinado no passado dia 30 de junho, pela coordena-
dora do PNL, Isabel Alçada, e pelo presidente do Grupo Impresa,
Francisco Pinto Balsemão, a que pertence a JÚNIOR.

Ultimamente temos recebido boas notícias: um texto da VISÃO JÚ-
NIOR foi escolhido para avaliar as capacidades de interpretação e análise
dos milhares de alunos do 6º ano que realizaram as provas de aferição
na disciplina de Língua Portuguesa. 

Visão Júnior, 30/06/2009

Texto 3

Reciclar é dar e receber
Sociedade Ponto Verde

Record, 30/12/2009

Ronaldo voltou, desta forma, a
colocar-se do lado do treinador,
mas não foi só por Pellegrini que
o avançado deu o peito às balas. O
português revelou não compreen-
der as dúvidas que pairam sobre

o rendimento de Kaká, o interna-
cional brasileiro que chegou aos
"merengues" via AC Milan: "Kaká
é imprescindível para o Real
Madrid. Não se pode duvidar de
um fenómeno como ele."
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2. Oralmente, são identificadas as marcas que permitem dizer que al-

guns textos são de opinião, de entre os que foram fornecidos. Para

isso, os alunos deverão ser capazes de distinguir os textos que ape-

lam a factos e os que se centram em opiniões; distingue-se “facto”

de “opinião”.

Texto 5

Os Cursos CEF (Cursos de Educação e Formação)

Os CEF foram criados, há relativamente pouco tempo, para formar
jovens em diversas áreas profissionais, dando igualmente resposta às
necessidades atuais do mercado de trabalho. Constituem uma alternativa
ao percurso clássico do prosseguimento de estudos convencionais para
procurar suprimir as lacunas que tais estudos apresentam no mundo la-
boral da atividade. Neste sentido, o Ministério da Educação tem investido
milhares de euros na criação dos mesmos, aproveitando as instalações
escolares já existentes, convertendo-as e apetrechando-as com os equi-
pamentos necessários.

Se, por um lado, a criação dos CEF contribuiu para diminuir o aban-
dono escolar, na medida em que recuperou alunos votados ao fracasso
no percurso educativo convencional, por outro, tem relevado algumas
falhas que têm levado ao descrédito dos mesmos. Isto devido à escolha
inadequada dos programas curriculares, quer no que diz respeito às ne-
cessidades das empresas, quer para os próprios alunos, que se sentem
enganados, já que, ao contrário do que lhes foi dito, tais programas não
lhes dão competências suficientes para prosseguirem estudos de modo
a ingressarem no ensino superior.

Tendo em conta esta situação, talvez fosse conveniente estudar os
casos, bem sucedidos, de outros países, como a França, a Dinamarca e a
Alemanha. Neste último caso, a existência de cursos profissionais, im-
plementados há décadas, resulta de uma divisão tripartida dos estudos,
com base no conhecimento das capacidades do aluno e, simultanea-
mente, das reais necessidades do mercado de trabalho. Na minha opi-
nião, tais casos devem ser adaptados à realidade do nosso país.

Publicado por Letícia Nogueira, estudante do 9.º D, no blogue da turma
“As letras do 9.º D”, a 17 de abril de 2009 (com adaptações)
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3. O objetivo é que os alunos produzam um texto de opinião a ser publi-

cado numa secção de um jornal local ou escolar, destinada à expressão

de opinião sobre temas de interesse da população/ comunidade escolar.

Por exemplo, o professor pode ter conhecimento de uma situação po-

lémica na localidade onde vivem os alunos ou simular uma situação

(apresentamos um exemplo de um texto, elaborado pelo professor, com

o objetivo de apresentar opiniões diversas sobre o mesmo problema –

texto 6. Outra forma de inserir a produção escrita numa situação de

comunicação é apresentar uma questão proposta por uma revista para

debate e desencadear a produção de um texto – resposta à questão po-

lémica – ou o professor aproveitar para obter a opinião dos alunos sobre

uma questão pertinente para a planificação das aulas. 

Por exemplo: 

Lê as seguintes afirmações e decide se enunciam um FACTO (F) ou uma OPI-
NIÃO (O):
1. O Sporting Clube de Portugal é o melhor clube português.
2. Cristiano Ronaldo foi considerado pela FIFA o melhor jogador do ano de 2008.
3. Penso que o Plano Nacional de Leitura está a dar origem a excelentes projetos.
4. Shakira marcou presença na cimeira Ibero-Americana que foi realizada

em Portugal.
5. A emissão de gases está a destruir a camada de ozono.
6. Na minha opinião, os portugueses desperdiçam muita água.

O professor poderá complementar esta distinção com um exercício

a partir de algumas frases mais curtas e, só depois, questionar os

alunos sobre os textos. 

Por exemplo:

• Quando fazes um texto e o entregas ao teu professor de Português, preferes que

o professor to devolva com uma nota/classificação ou com comentários e cor-

reções? Ou com ambos? 

• Quais são, segundo a tua opinião, as vantagens e desvantagens destas duas for-

mas de “classificar” o texto? 

• Gostas de ler os comentários do professor? Ajudam-te? 

• Tens dificuldades a perceber o que o professor quer dizer? Queres dar exemplos? 

• Tens algumas sugestões a fazer sobre este assunto?
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A exploração de um texto como o texto 6, que pretenda ilustrar pon-

tos de vista divergentes sobre a mesma temática, poderá assentar

sobretudo na discussão a partir do texto (pode ser elaborado outro

texto que verse sobre uma realidade próxima dos alunos, como era

o caso desta para os alunos em causa) e registo de opiniões. 

4. Na sequência desta atividade preparatória, o professor pede aos alu-

nos a redação de um texto de opinião sobre o assunto em causa.

5. Poderá ser oportuno prever momentos, na sequência de aulas, em que

os alunos sejam convidados a avaliar as atividades efetuadas, oralmente

ou por escrito, falando das dificuldades sentidas. É uma forma de res-

ponsabilizar os alunos pela sua aprendizagem e de dar mais elementos

ao professor sobre a forma como organiza o ensino e os seus efeitos.

Texto 6

Matadouro na Curia gera polémica

No próximo mês de março, iniciar-se-á uma discussão pública sobre as pos-
sibilidades da construção de um matadouro perto da estância termal da Curia.

Após vários estudos, foi escolhido como sítio para a implementação
desta estrutura um local próximo do rio Cértoma.

Esta escolha está a gerar contestação entre a população, a Junta de Turismo
e as Autoridades Municipais, que estão em vias de aprovar o projeto.

Os habitantes desta região referem que a poluição das águas e os níveis
de toxicidade do ar provocarão consequências nefastas para a região.

Por outro lado, as Autoridades Municipais frisam que foram efetuados
estudos para avaliar o impacto ambiental naquela zona e que os malefícios
se revelaram residuais, contrariamente aos grandes benefícios económicos.

Esta questão está a criar um ambiente de crispação entre as diferentes
fações. Espera-se que, num ambiente de discussão civilizada, as diversas
entidades encontrem uma solução para o problema.

Já tinham ouvido falar sobre o facto versado neste texto? Conhecem o local

escolhido para o novo projeto? Consideram-no o mais adequado? Conhecem

os motivos da discussão? Que benefícios o novo projeto teria para a região?

Que desvantagens teria? Concordam com a população ou com as autoridades

locais?
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Texto 7

Algumas palavras sobre racismo

A discriminação de pessoas por motivos raciais, pela cor da pele, por ra-
zões religiosas, políticas até, ainda é, infelizmente, uma realidade nos dias de
hoje. Vou concentrar-me, apenas, na segregação racial.

No mundo, somente cerca de 30% das pessoas são brancas, o que significa
que não há razões nenhumas para os “brancos” se considerarem superiores
aos “pretos” ou a outra raça qualquer. Mesmo que se pense que, em termos
culturais e civilizacionais, os brancos são superiores, isto é um equívoco, uma
vez que cada cultura e cada civilização tem o seu valor próprio, na sua espe-
cificidade particular. E é o conjunto das muitas especificidades que gera a di-
versidade e, esta, a riqueza.

A cor da pele não nos distingue sumamente; no fundo, somos todos hu-
manos, todos iguais em deveres e em direitos. Assim sendo, não faz sentido
continuarmos a considerar-nos melhores que os “pretos”, por exemplo, na
linha do que faziam outras civilizações, como a romana. De facto, na Roma
antiga, os escravos, muitos deles pretos, nem sequer eram olhados como
“gente”; eram “coisas”, propriedade dos donos, que lhes davam diferentes ta-
refas, umas mais árduas que outras.

Posto isto, parece-me ridículo e lamentável que, nos tempos que correm,
ainda haja pessoas racistas, preconceituosas e com a mania da superioridade
em relação ao “preto”. A atitude desejável é, sempre, a de respeitar o outro
na sua individualidade, sempre diferente.6

6. Trabalho sobre vários textos, como o 2, 5 e 6 a 11 (misturam-se textos

diferentes, para que os alunos tenham, de novo, de distinguir os que

são predominantemente de opinião – triagem de textos) – primeira-

mente, os alunos identificam os géneros de texto em causa; em se-

guida, após terem sido identificados os textos de opinião, os alunos

registam, de forma sumária, a opinião que o autor do texto defende

e as marcas da expressão dessa opinião. Sugere-se aos alunos que

reservem uma folha para o registo de “fórmulas introdutórias”,

“conclusivas”, “conectores”, “verbos que expressam opinião”, “exem-

plo de factos para fundamentar opiniões”; esta folha de registos será

um recurso importante para a escrita de texto de opinião.

6 Um texto mentor elaborado para uma sequência de ensino sobre o artigo de opinião.



Português • 2.º Ciclo do Ensino Básico

51

Texto 9

Faz sentido gozar os outros por serem diferentes?

O tema de que vou falar é sobre pessoas que gozam com outras só
porque têm características diferentes das suas.  

Na minha opinião, gozar com os outros é incorreto pois toda a gente é
diferente. Mas acho que devemos apoiar as pessoas que têm problemas de
serem discriminadas por serem diferentes e tentar animá-las e também dizer
a essas pessoas para não ligarem àquelas que gozam com tudo e com todos.

Até tenho um caso na minha turma - é uma menina que tem um pro-
blema num olho. Quando foi o primeiro dia de aulas, as pessoas todas da
turma gozaram com ela. Fiquei eu muito triste porque pensava que os meus
colegas não iam gozar e ela também, porque foi ela que foi gozada. De resto,
não conheço mais casos; porém, afirmo que nunca devemos gozar com al-
guém que tenha problemas físicos ou pela cor de pele. Nós também podíamos
ter nascido com problemas, nunca se sabe se vamos ou não tê-los.

Resumindo, digo que, se não queremos que gozem connosco, tam-
bém não devemos gozar os outros.

Elaborado por uma aluna no 7.º ano

Texto 8

MIÚDO DE SETE ANOS VENDE QUADROS POR 18 MIL EUROS 

Kieron Williamson já é chamado "jovem Picasso". O menino britânico
começou a pintar há apenas um ano e já ganha fortunas.

Expresso, 19 de dezembro de 2009

Apenas 14 minutos. Foi o tem-
po que um miúdo de sete anos cha-
mado de "o jovem Picasso" na Grã-
-Bretanha precisou para vender
todos os seus quadros, pela módica
quantia de 17 mil libras (cerca de
18 mil euros).  Kieron Williamson
começou a retratar as paisagens
da região onde mora, Nortfolk, há
apenas um ano, usando aguarela,
óleo ou pastel.

O seu talento chamou a aten-

ção de uma artista amiga da famí-
lia, que passou a dar aulas de pin-
tura ao menino. Adrian Hill, dono
da galeria Picturecraft onde decor-
reu o leilão das obras de Kieron, diz
que "ele tem uma mão muito ma-
dura e conseguiu dominar técnicas
que alguns artistas levam anos
para aperfeiçoar". Segundo Hill, os
quadros foram vendidos a compra-
dores do Canadá e do Japão.
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Texto 11

Uma Aventura na Casa Assombrada

Realizador: Carlos Coelho da Silva 
Atores: João Didelet, Ana Padrão, Luís Lucas, Luís
Lucas Lopes, Sara Salgado, Mariana Martinho,
Margarida Martinho, Francisco Areosa, Chris-
topher Murphy, César Brito, Sofia Grillo, Sandra
Barata Belo, Ricardo Carriço, André Maia, Leonor
Seixas
Ano: 2009 
País: Portugal 
Idade: M/6 
Duração: 90 
Género: Ação/Aventura 

Resumo: O "Espírito do Mundo", um diamante vermelho com poderes
sobrenaturais, roubado cinco séculos antes das mãos do último impera-
dor azteca, é o centro desta aventura numa casa amaldiçoada nos confins
da serra de Sintra. A herdeira da casa, Filipa, suscita a ajuda dos nossos
heróis em busca da pedra preciosa, mas há inúmeros obstáculos a ultra-
passar. Enfrentando fantasmas de guerreiros índios, estátuas que ganham
vida, morcegos, alçapões, passagens secretas e um temível assassino ale-
mão em busca de vingança, os nossos heróis terão de reunir todas as
suas forças e perspicácia para chegar ao mítico diamante antes que seja
tarde de mais.

http://cinema.sapo.pt/filme/uma-aventura-na-casa-assombrada/detalhes

Texto 10

Uma população de um peri-
goso bairro de Los Angeles, nos
Estados Unidos, conhecido pelos
«gangs», organizou uma original
operação de desarmamento neste
Natal. Os delinquentes recebe-
ram presentes ao entregarem as
armas. Esta operação permitiu
recolher várias centenas de ar-
mas. E, nos próximos dois meses,

quem as entregar à polícia rece-
berá um vale de 38 euros (50 dó-
lares), que poderá usar em lojas
de eletrodomésticos e em super-
mercados.

Em Portugal, até 24 de de-
zembro, também decorreu uma
campanha de entrega de armas
ilegais. As forças policiais recebe-
ram perto de 400.

Audácia, janeiro de 2007
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7. Apesar de a estrutura de um texto de opinião diferir muito con-

soante o local onde seja publicado, o destinatário, o estilo do autor,

etc. é importante fornecer modelos aos alunos, para que aprendam

a dominá-los. Nesse sentido, o tradicional modelo de “introdução,

desenvolvimento e conclusão” pode ser rentabilizado, embora com

o cuidado de os alunos chegarem a perceber o que se pode fazer,

exatamente, numa introdução, desenvolvimento e conclusão de um

texto de opinião. Por exemplo, os textos 7 e 9, mais “tradicionais”,

prestam-se a uma desconstrução da sua estrutura de forma a iden-

tificar o momento inicial, o desenvolvimento – e o que nele é feito –

e a conclusão. Esta análise também irá contribuir para os alunos re-

colherem elementos para completar a folha que reservaram para a

anotação de “fórmulas iniciais, conclusivas, verbos, conectores…”.

Não obstante, uma análise deste género deve ser acompanhada por

um registo, feito pelos alunos, de tópicos e anotações paralelas a

cada um dos parágrafos.

Exemplo da desconstrução do texto 7:

Partes do texto A sua função Como é feito

Algumas palavras sobre
racismo

Título
É um título que identifica
o tema, mas que dá a ideia
de se falar apenas um
pouco, sem desenvolver
muito; é uma perspetiva
pessoal, as palavras que
alguém tem a dizer sobre o
assunto.

A discriminação de pessoas
por motivos raciais, pela
cor da pele, por razões
religiosas, políticas até,
ainda é, infelizmente, uma
realidade nos dias de hoje.
Vou concentrar-me, apenas,
na segregação racial.

Parágrafo introdutório Frase geral a enunciar o
tema e a sua atualidade.
Identificação do subtema
sobre o qual se vai opinar.

No mundo, somente cerca
de 30% das pessoas são
brancas, o que significa que
não há razões nenhumas
para os “brancos” se 
considerarem superiores

Desenvolvimento – dois 
parágrafos

No primeiro: um facto é
usado para defender a ideia
de que os brancos não são 

Uso de dados estatísticos
Previsão de um contra-
-argumento – “mesmo que
se pense que”. 

53
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aos “pretos” ou a outra
raça qualquer. Mesmo que
se pense que, em termos
culturais e civilizacionais,
os brancos são superiores,
isto é um equívoco, uma
vez que cada cultura e
cada civilização tem o 
seu valor próprio, na sua
especificidade particular. 
E é o conjunto das muitas
especificidades que gera 
a diversidade e, esta, a 
riqueza.

A cor da pele não nos 
distingue sumamente; 
no fundo, somos todos 
humanos, todos iguais 
em deveres e em direitos.
Assim sendo, não faz 
sentido continuarmos a
considerar-nos melhores
que os “pretos”, por 
exemplo, na linha do que
faziam outras civilizações,
como a romana. De facto,
na Roma antiga, os 
escravos, muitos deles
pretos, nem sequer 
eram olhados como
“gente”; eram “coisas”,
propriedade dos donos,
que lhes davam diferentes
tarefas, umas mais árduas
que outras.

superiores aos pretos.
O autor imagina um 
contra-argumento que pode
ser usado para refutar o seu
primeiro argumento e prevê
uma forma de responder a
esse contra-argumento.

No segundo parágrafo: 
acrescenta o argumento da
igualdade de todos os seres
humanos. Dá um exemplo de
uma civilização antiga que
pensava duma forma que
hoje reprovamos.

Opinião expressa com 
afirmações gerais, para
lhes dar mais validade, 
universalidade 
(dispensam-se verbos de
opinião “acho que”,
“penso que”…).
Recorre-se a um facto para
exemplificar o que se 
pretende – “de facto”, 
verbos no pretérito 
imperfeito.

Posto isto, parece-me 
ridículo e lamentável que,
nos tempos que correm,
ainda haja pessoas 
racistas, preconceituosas
e com a mania da 
superioridade em 
relação ao “preto”. 
A atitude desejável é, 
sempre, a de respeitar 
o outro na sua
individualidade, 
sempre diferente.

Conclui, adjetivando 
negativamente a atitude que
considera incorreta 
e salientando a atitude 
desejável.

Uso de adjetivos e de 
advérbios para dar ênfase
ao que se pretende – 
adjetivos de conotação 
pejorativa para a ideia 
que se recusa; reforço da
atitude desejável com o
advérbio “sempre”.

Partes do texto A sua função Como é feito



Português • 2.º Ciclo do Ensino Básico

55

O exercício de desconstrução textual poderá dar origem a um esquema

orientador da estrutura de um texto de opinião como o que se apresenta:

Possível estrutura para um texto de opinião

Título do texto: anota a tua ideia inicial para o título, mas podes mudá-lo depois, 
tornando-o mais atrativo e apelativo. Podes, se preferires, fazer o título apenas no 
final – é assim que se costuma fazer.

Introdução: podes fazê-la num parágrafo – apresentação, contextualização e pertinência
(necessidade) de debater o tema sugerido, isto é, referir o tema a tratar, dizer em 
que contexto (social, familiar, escolar…) surge e sublinhar a necessidade de pensar no as-
sunto proposto.

Desenvolvimento: em vários parágrafos, conforme a necessidade.
Nesta parte do texto, fala das vantagens (benefícios) e das desvantagens (malefícios)... do
correto e do incorreto… Para as tuas opiniões serem mais válidas, podes dar exemplos, contar
situações (factos) que conheças. Podes ir dando a entender qual é a tua opinião,
de que “lado” estás…

Conclusão: finalmente, a tua posição/opinião quanto ao tema deve ser explícita e 
sintetizada nesta parte.

8. Algumas atividades possíveis para orientar os alunos no desenvol-

vimento da sua argumentação.

a. Imaginar entrevistas a várias pessoas sobre o tema em discussão;

identificação dos intervenientes , opiniões a favor e contra-argumen-

tos usados, exemplos –, como é que as falas das pessoas se podem en-

caixar num texto de opinião, para sustentar um ponto de vista;

b. Recolher vários textos da comunicação que apresentem diversas

perspetivas sobre um tema polémico – agrupá-los conforme a pers-

petiva que defendem, identificar e justificar a perspetiva dominante;

Exemplos de temas controversos: a favor ou contra fast-food; a favor

ou contra a publicidade; a favor ou contra a existência de uma má-

quina de “snacks” (chocolates, bolachas, batatas fritas…) na escola;

deitar-se mais tarde ao fim de semana; poder ou não ver filmes de

terror; ter um quarto próprio; encurtar as férias de verão e ter mais

férias durante o ano... Embora, na escola, possamos (e devamos) dar

azo a que os alunos deem opinião sobre um livro, um texto, um

filme… uma situação vivida, aqui centramo-nos mais em temas con-

troversos porque procuramos evidenciar, sobretudo, a necessidade

de expandir os “textos primeiros” que os alunos redigem.
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c. Salientar, em textos vários (de preferência sobre a mesma temática),
marcas de texto de opinião/recursos linguísticos que reforçam a opinião –
verbos na 1.ª pessoa e no presente do Indicativo, advérbios (de modo,
tempo, certeza, dúvida), adjetivos, conectores/articuladores do discurso.

d. Sobre um tema polémico, listar/“esgotar” uma série de argumentos
e propor que os alunos escolham alguns com que mais se identifi-
quem e os expandam; dividir a turma em duas partes – cada grupo
apoia um ponto de vista e regista uma lista de argumentos a favor –
exemplo: andar de transportes públicos é horrível vs A melhor ma-
neira de se deslocar na cidade é de autocarro. 
Depois, os grupos trocam os seus registos, leem os argumentos usa-
dos pelos colegas e refutam-nos com os seus próprios argumentos
ou com outros. Desta forma, levamos os alunos a compreenderem a
importância de contemplarem, nos seus textos de opinião, a contra-
argumentação e de, inclusive, concederem a alguns dos argumentos
(“embora compreenda que os transportes públicos possam ser mais
ecológicos, acho que o tempo que demoro a chegar a casa não com-
pensa, porque já chego muito tarde e não posso jogar futebol.”).

e. Apresentar um texto de opinião, estruturalmente bem demarcado,
e apresentar, separadamente, mais dois parágrafos – um que sirva
para introduzir e outro para concluir o texto. Pedir aos alunos que
os coloquem no sítio correto, substituindo os parágrafos primitivos.
Esta estratégia permite uma familiarização com diferentes fórmulas
discursivas para introduzir e concluir um texto de opinião.

f. Exercício para reconhecer e classificar argumentos, como prepa-
ração para a escrita de um texto de opinião:

No contexto de um debate público sobre os trabalhos de casa, alu-
nos, pais e professores pronunciaram-se sobre a questão. Aqui
estão argumentos invocados:

1. Quando há poucos trabalhos de casa, gosto de os fazer.

2. Já passam sete horas nas aulas, uma das médias mais elevadas na

Europa. Querem fazer dos nossos filhos uns génios?!

3. Visto que aprenderam a matéria em aula, não tenho necessidade de

mandar TPC.

4. Os nossos alunos poderão aproveitar plenamente o seu tempo livre

para fazer outras coisas.
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5. Acho que já trabalhamos muito na escola.

6. Acho que tenho de aprender a trabalhar sozinho em casa.

7. Não tenho tempo de me ocupar do que os meus filhos deram na es-

cola. Esse é o trabalho do professor.

8. Penso que os TPC são uma forma de os alunos treinarem sozinhos o

que, em aula, fizeram acompanhados.

9. Para nós, professores, fazer os trabalhos de casa é o exemplo perfeito

da colaboração pais-escola-professor.

10. Os TPC obrigam os nossos alunos a concentrar-se e a usar algum tempo

livre para acabar um trabalho que não pôde ser concluído em aula.

11. A escola não respeita o ritmo de descanso da família. Gostava muito

de ter serões tranquilos sem ter de estar a trabalhar, à noite, com os

meus filhos, a ajudá-los a fazer os trabalhos de casa.

12. Os trabalhos de casa são excessivos, difíceis e inúteis. Além disso,

não temos tempo de os preparar ou de avaliar corretamente as difi-

culdades da sua realização.

13. Ao fazer TPC, os alunos estão a estudar.

14. Se não houver mais trabalhos de casa, quando formos grandes não

saberemos nada.

15. Os deveres são totalmente ineficazes, mas os pais não suportam a

ideia de que, depois das 16h30, os seus filhos não tenham mais tra-

balhos.

16. E se o colega do meu filho progredir mais rapidamente por trazer

sempre trabalhos de casa?

17. Porque os nossos alunos têm o direito de fazer outras coisas depois da

escola e porque, graças ao repouso, o seu rendimento na escola será me-

lhor. Por outro lado, um trabalho realizado sem prazer, sem interesse,

sem consciência não serve de nada na maior parte das vezes.

18. A escola não pode pretender preencher o tempo que devemos passar

com os nossos filhos.

Classifica os argumentos em três categorias: a favor dos deveres;

contra os deveres; nem contra nem a favor. Identifica o autor de

cada argumento:
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Opinião 
Autor dos 
argumentos

A favor Contra
Nem contra nem a favor
(sem tomada de posição

clara)

Pais 

Professores

Alunos

g. Fornecer aos alunos uma lista de argumentos e propor o desenvol-

vimento de cada um, tentando responder à questão “Porque digo

isto?” ou contando uma experiência. 

9. Poderá valer a pena fazer exercícios que impliquem a ordenação de

parágrafos de um texto de opinião, tendo em conta a progressão do

conteúdo e os articuladores que estabelecem a ligação de umas fra-

ses às outras. Dá-se um exemplo de parágrafos em desordem:

Em primeiro lugar, penso que a destruição da floresta, em redor do local
escolhido, originará a redução de espécies existentes no local, ou seja, da
biodiversidade.

Acrescento que também se poderá assistir a uma perda de fertilidade dos solos.

A discussão, no momento atual, é a destruição da flora da localidade
onde se projeta a construção de um matadouro.

Aliás, também considero que a sua construção originará a poluição dos
aquíferos e, por conseguinte, da água potável, o que trará consequências
nefastas para a vida.

Em suma, não se chega a um consenso sobre a possível construção do
matadouro. A este nível, são muitas as dúvidas e incertezas.

Por outro lado, também entendo a posição dos que defendem, efetiva-
mente, os benefícios económicos em termos de empregabilidade e riqueza
produzida para a região.

i. Exemplo 1: Quando vejo um anúncio publicitário, fico logo com vontade de

comprar o produto. Com efeito ___________________________________________

ii. Exemplo 2: A publicidade é cheia de ideias interessantes e os publicitários

têm muita imaginação. Por exemplo _____________________________________

iii. Exemplo 3: Na publicidade a detergentes, dizem-nos que basta verter uma

dose do produto sobre a nódoa que ela desaparece logo. Não acredito, é

uma mentira! Como é ___________________________________________________
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10. No final de um conjunto de aulas que o professor entenda suficientes,

pode ser construído, com os alunos, um guião para rever o texto de

opinião escrito inicialmente. Nesse guião, devem constar os aspetos

que foram trabalhados em aula; como os que a seguir se indicam.

Relê o texto e assinala com uma cruz, na casa correspondente, subli-

nhando as frases do texto em que te apoiaste para assinalar “Em parte”

ou “Não”:

Texto de opinião

Sim Em parte Não 

Atribuí um título ao texto.

Fiz uma introdução para apresentar o
tema em discussão e a sua pertinência.

No desenvolvimento, apresentei clara-
mente a minha opinião. 

Usei vários argumentos para apoiar a
minha opinião.

Os meus argumentos estão bastante 
desenvolvidos.

Usei factos/exemplos para reforçar a
minha opinião.

Previ contra-argumentos e escrevi uma
possível resposta a esses contra-argumentos.

Diversifiquei os conectores para enca-
dear as diferentes partes do texto.

Usei a 1.ª pessoa.

No meu texto, predomina o presente do
indicativo.

A revisão dos textos individuais com o guião construído pode ser feita

em colaboração – por exemplo, em pares – e pode ser proposta uma

reescrita que resulte dos dois textos individuais do par. Assim, os alunos

terão de aproveitar o que acharem válido do texto de cada um e de ela-

borar uma produção conjunta.
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11. Pode ser interessante levar os alunos a corrigirem textos de outros alu-

nos que não conheçam e a estabelecer um diálogo em torno dessa cor-

reção que os ajude a construir conhecimento sobre a escrita de texto

de opinião. Outra possibilidade é propor aos alunos que deem pistas

para melhorar o texto – estratégia que pode surtir mais efeito se o pro-

fessor exemplificar primeiro o tipo de dicas mais localizadas e concretas

suscetíveis de conduzir mais diretamente a reformulações. 

Por exemplo:

Instrução de escrita que deu origem ao texto: 

Um texto de uma aluna no 6.º ano:

Exemplo do tipo de pistas que podem ser dadas para aperfeiçoamento

Já alguma vez viste alguém ser discriminado pela cor da pele ou por outro mo-
tivo? Qual é a tua atitude em relação a pessoas com uma cor de pele diferente
da tua? Escreve a tua OPINIÃO sobre este assunto, evidenciando e defendendo
a tua posição, explicando o que achas correto e incorreto.

A minha opinião é que não devemos gozar com os outros que possam ter olhos

tornos, serem de outra cor, terem problemas na cabeça, etc. 

pela sua cor de pele, mas já vi uma pessoa ser discriminada por tem um olho torto e

quando foi o primeiro dia de aulas toda a gente gozou com ela por causa do olho. Ela

ficou muito triste fui falar com ela e disse que com o tempo as pessoas iam-se esquecer.

Nós também podíamos ter nascido com problemas nunca se sabe se vamos ou não

ter problemas e se não querem que gozem connosco nós também não devemos gozar

com os outros. Ainda não vi ninguém a ser discriminado.

A minha opinião é que não devemos gozar com os outros que possam ter olhos

tornos, serem de outra cor, terem problemas na cabeça, etc.

pela sua cor de pele, mas já vi uma pessoa ser discriminada por tem um olho torto

e quando foi o primeiro dia de aulas toda a gente gozou com ela por causa do olho.

Ela ficou muito triste fui falar com ela e disse que com o tempo as pessoas iam-se

esquecer. Nós também podíamos ter nascido com problemas nunca se sabe se

vamos ou não ter problemas e se não querem que gozem connosco nós também

não devemos gozar com os outros. Ainda não vi ninguém a ser discriminado.

Aqui há
problemas
sintáticos.
Destaquei
este tipo de
problemas
a negrito.

Falha de
pontuação.

Erros
ortográficos
estão 
sublinhados.

Esta última frase é incoerente com o resto, pois acabaste de dar
um exemplo de discriminação por causa de um problema físico.
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Também podemos fornecer aos alunos várias versões de um texto es-

critas pelo mesmo aluno ou vários textos que cumpram a mesma instru-

ção, para os alunos dizerem qual o melhor e o pior textos e identificarem

os problemas do pior texto. 

Exemplos de várias versões escritas, pelo mesmo aluno do 6.º ano, na

sequência da instrução anterior.

COMENTÁRIO

• Dizes se já viste alguém ser discriminado.

• Dizes qual a tua atitude, dás a tua opinião e dizes o que achas correto e incor-

reto – fidelidade ao tema.

• Os problemas sintáticos e de falta de pontuação afetam a coesão (articulação)

do texto.

• Há falhas na coerência do texto, como exemplifiquei.

Segue as pistas abaixo.

PISTAS

• Primeiro, melhora o texto a partir das orientações específicas que fiz direta-

mente no texto.

• Segundo: precisas de melhorar a coerência e a pertinência da informação e da

tua opinião… Responde a estas perguntas:

– Divide o teu texto em partes (quero que me mostres a divisão feita, com o “tí-

tulo” de cada parte, em esquema).

– Qual foi o plano que seguiste para fazer o texto? Se não fizeste plano, fá-lo agora.

– Recorda as aprendizagens sobre a estrutura e características de um texto de

opinião.

– Reescreve o teu texto, tendo em conta as pistas anteriores.

1

Eu nunca vi serem discriminados. A minha atitude é que as pessoas “pretas”
são iguais às pessoas brancas. O que eu acho que é correto são as pessoas que
tem amizade com eles; e o que eu acho incorreto é algumas pessoas despreza-
rem-nos. 
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2

Eu nunca vi os “pretos” serem discriminados. A minha atitude é que as pes-
soas “pretas” são iguais às pessoas brancas. O que eu acho que é correto são
as pessoas que têm amizade com os “pretos” e o que eu acho incorreto é algu-
mas pessoas desprezarem-nos.

3

O assunto de que vou falar é a discriminação das pessoas “pretas”. 

Eu nunca vi os “pretos” serem discriminados. A minha opinião é que os ne-
gros são iguais às pessoas brancas, de maneira que a minha atitude é falar
abertamente com as pessoas “pretas”. 

Por isso, penso que é correto as pessoas terem amizade com os “pretos”.

O que eu julgo que é incorreto é alguns indivíduos desprezarem os de raça
negra.

Concluindo, a cor da pele não é “sinal de divisão”.

PARA SISTEMATIZAR

Para ensinar a escrever um texto para dar opinião, pensamos ser fun-

damental desencadear ações como as que ilustrámos:

– desconstruir textos mentores, com modelos facilmente manipulá-

veis por alunos do 2.º ciclo;

– identificar, no meio envolvente, textos com a intenção de dar opi-

nião e recolher elementos para a escrita dos seus próprios textos;

– trabalhar a partir de textos de outros alunos, assumindo diferentes

papéis – de corretor, de professor, de parceiro na escrita, de comen-

tador…;

– construir instrumentos que ajudem os alunos quer a fabricar os

seus textos quer a analisá-los e a melhorá-los;

– orientar os alunos no ato de “ler com olhos de escrever”.
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1.2.2 Anúncio

VAMOS ESCREVER ANÚNCIOS

1

Alguém perdeu um cão e quer pôr um anúncio no jornal da terra e afixá-lo tam-

bém em vários sítios. No entanto, o texto que escreveu foi o que se encontra no

retângulo abaixo… 

Será que está pronto a publicar e a afixar? Vamos ajudar a aperfeiçoar o texto… 

Para isso, guiamo-nos pelas seguintes questões:

1. O texto tem título?

2. O texto tem um formato atrativo para as pessoas que o vão ler?

3. Apresenta uma fotografia?

4. Os dados principais relativos ao “BI” do animal – raça, nome, idade – são forne-

cidos de imediato?

5. Há frases a mais no texto, que dão informações ou que expressam emoções

que não são necessárias?

6. É feita uma caracterização do animal?

7. O texto tem uma extensão adequada?

8. Indica-se quando é que o animal se perdeu?

9. O anúncio está datado?

10. Há informação relativa a contactos?

Fugiu-me um cão rafeiro que se

chama Valentim. Tive tanta pena! Queria

muito encontrá-lo! Estou sempre a pensar

nele. O meu cãozinho é alto, esguio, tem

o pelo liso e castanho claro. No focinho,

tem uma mancha branca que se prolonga

por baixo da boca e continua no peito até

à barriga. É muito brincalhão, mas tam-

bém muito assustadiço, porque o recolhi

da rua e o pobrezito ficou traumatizado.

Fez este mês um ano.

Tudo isto aconteceu na semana pas-

sada.

Se o virem, por favor, acolham-no e

contactem-me. 

O meu número de telefone é 919090900

e o meu e-mail, xxxxxxx@xx.pt.

Muito obrigada!
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2 Depois de teres corrigido e reescrito o texto anterior, preenche o seguinte qua-
dro com as palavras listadas na caixa retangular. Assim ficarás com um registo
de como se faz um anúncio deste género para quando precisares!

raça, agradecer, descrição, parágrafos, breve, cor, pelo, válido, atenção,

contactos, identificá-lo, visualizarem

Porquê?Como se faz um anúncio sobre um animal

O anúncio deve ser _______, dizendo ape-

nas o essencial. Deve fazer-se um título

que se destaque e seja familiar como

“Procura-se”, “vende-se”, “para adotar”…

Para as pessoas o conseguirem ler

rapidamente.

O texto deve estar dividido em

__________ e com uma configuração

gráfica atrativa e bem visível.

Para chamar a ________________ e

se conseguir ver bem.

Pode incluir-se uma fotografia.

Para as pessoas ___________ melhor

o que pretendemos e registarem a

imagem na sua memória visual.

Indicar os dados principais do ani-

mal: nome, _______, idade.
Para ser mais fácil _______________.

Informar da altura em que ocorreu o

acontecimento (informação de tempo

– quando) e colocar data no anúncio.

Para os leitores deduzirem se o anún-

cio ainda estará ____________ ou não.

Fornecer uma pequena _________ física

do animal e, também, da sua maneira

de ser. Relativamente às  características

físicas, é comum indicar o porte (aspeto

físico – grande, pequeno…) do animal,

tipo e ____________ de ______________

bem como alguma característica que o

diferencie.

Para facilitar ainda mais a sua iden-

tificação e para as pessoas saberem

como lidar com ele, se o virem.

Deixar vários ______________________. Para sermos contactados.

________________________________.
Por uma questão de educação, por-

que estamos a pedir ajuda.

COMO SE FAZ UM ANÚNCIO
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Observa esta fotografia e completa o anúncio com o retrato físico do animal. 

Podes inventar o nome e a caracterização do seu feitio (baseia-te na foto):

1

Desapareceu, na segunda-feira, um dog alemão adulto que dá pelo nome de

_________________________.

_____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Dá-se uma recompensa de 250 € a quem o encontrar.

Obrigado(a)!

07-01-2010

Contactos:

919090900

Rua do Mestre Zarolho, n.º 7

7777-999 Vale das Amoras

xxxxx@xx.pt

PROCURA-SE
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2

Encontraste um gato persa abandonado na rua e queres encontrar alguém

que o possa adotar. Elabora um anúncio adequado.

__________________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

PARA SISTEMATIZAR

Esta atividade assenta, essencialmente, nos seguintes princípios:

– mobilização de conhecimentos prévios – os alunos recordar-se-ão dos supor-

tes e espaços sociais onde já viram anúncios, da mensagem, do grafismo;

– a existência ou simulação da situação de comunicação ativará critérios para

os alunos, com a ajuda do professor, poderem trabalhar a adequação do texto

à finalidade comunicativa;

– avaliação da progressão do aluno;

– “pedir” um texto inteiro depois de atividades orientadoras do processo de pro-

dução desse texto, atividades essas que resultam de uma parcelarização do

ato de escrita, que implicou identificar e trabalhar isoladamente alguns pontos

críticos da redação de anúncios.

PROCURA-SE
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1.3 Texto instrucional (regra de jogo)

A capacidade de distanciamento da produção escrita – que inclua a ve-
rificação se o texto contém todos os elementos necessários à compreensão
pelo leitor – constitui-se como adjuvante do processo de revisão. Todavia,
se este distanciamento é difícil de garantir, em todos os momentos, nos
escreventes mais adultos e experientes, em crianças sê-lo-á de forma
muito mais acentuada. Em textos cujo objetivo seja explicar a outros um
procedimento – como as regras de jogos – é ainda mais premente a capa-
cidade de incluir toda a informação necessária, o que justifica um trabalho
sobre a textualização que ajude o aluno a, progressivamente, completar e
clarificar o seu texto.

Prioridades
Descritores de desempenho
– Produzir um texto que obriga a uma organização discursiva bem pla-

nificada e estruturada com a intenção de dar instruções.
– Rever o texto, usando procedimentos de reformulação.

Conteúdos: Presente e Pretérito Perfeito do Indicativo; determinantes
e pronomes; mecanismos de coesão – retoma anafórica; organização
de uma explicação de regras de jogo.

Descrição da sequência de ensino7

1. Instrução de escrita: Aprendeste um jogo que o teu colega de carteira não
sabe. Por escrito, diz como se joga (escreve as regras do jogo) para que ele
também possa jogar.

2. Troca com o teu par as regras de jogo que escreveste. Lê a regra do teu
companheiro e responde às questões:
a) Na tua opinião, as regras que o teu colega escreveu permitem-te saber

jogar bem?
b) De que é que ele se esqueceu para compreenderes facilmente todo o jogo?

7 A estrutura de base das atividades (“observo e descubro”, “construo os meus recursos”,
etc.) é adaptada da obra Expression écrite. Lire pour écrire, écrire pour lire: une méthode pour
maîtriser l'écrit. CM2 – Cycle des profondissements. Cahier d'activités. (Schneuwly & Revaz,
2002).
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c) Sublinha as passagens que tu não compreendes.
d) Faz um “certo” nas passagens que achas claras.
e) Faz uma ou duas sugestões para melhorar o texto do teu colega.

3. Observo e descubro – reconheço uma boa explicação. Lê os dois textos

que se seguem. Completa o quadro e responde às questões.

a) Jogar às escondidas

Primeiro nós escolhemos um para ficar a contar encostado a um canto
como uma parede ou árvore.

Depois decidimos até quanto ele ia contar.

Ele encostou-se a uma árvore. Nós escondemo-nos atrás das árvores
e víamos o que estava a contar. Quando ele acabou de contar e começou
a procurar, toda a gente se conseguiu livrar e ele teve de ficar de novo a
contar.

Para jogar às escondidas, é preciso, primeiro, decidir quem fica a
contar e até quanto se vai contar. Pode contar-se até 50, 100… depende
do que os jogadores acharem que é tempo suficiente para todos se es-
conderem. Depois, aquele ou aquela que vai contar deve encostar-se a
um sítio como uma parede, muro, árvore, etc. e conta em voz alta.
Durante este tempo, os outros jogadores escondem-se.

Quando aquele que ficou a contar termina, vira-se e começa a pro-
curar os companheiros escondidos. Quando vê algum ou vários, corre
para o sítio onde contou, toca lá e diz alto: “1, 2, 3, encontrei o Luís”,
por exemplo.

Os outros jogadores podem livrar-se se conseguirem tocar no sítio
da contagem antes daquele que contou, dizendo “1, 2, 3, para mim”. O
último escondido pode livrar todos os outros se conseguir tocar nesse
sítio e disser “1, 2, 3 para todos”. Neste caso, fica o mesmo jogador a con-
tar. Senão, é o primeiro que foi descoberto que vai fazer a contagem e
procurar os colegas.

b) Jogar às escondidas
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l Em que texto se conta como se fez o jogo?

l Na tua opinião, qual dos textos explica melhor o jogo?

l Construo os meus recursos de escrita – completa com as palavras abaixo: 

Texto a) Texto b)

Palavras destacadas a negrito – transcrevo-
-as e classifico-as morfologicamente. 

Tempo verbal mais usado (transcrevo 
alguns exemplos)

Presente; Pretérito Perfeito; regras; primeira; passos

Uma boa explicação de um jogo explica as ____________ e os ___________

que é preciso seguir para jogar bem esse jogo.

Utiliza-se, sobretudo, o tempo _____________ do Modo Indicativo. Evita-se o

_________________ e o uso da ____________ pessoa.

4. Reconheço as diferentes partes de uma explicação de regras de jogos.
Nas regras de um jogo, indica-se o número de jogadores, o lugar do jogo, o

material necessário. 

Observa rapidamente os textos A e B. Em cada um dos textos, sublinha o

que corresponde aos elementos agora referidos.

Texto A

Jogo da tração com corda em linha

Material: 1 corda e 1 lenço (deverá estar atado a meio da corda).

Jogadores: 2 equipas com o mesmo número de jogadores cada uma.

Local: preferencialmente, ao ar livre, num terreno plano e livre de obstá-
culos.

Jogo: Entre as equipas, antes de começar o jogo, traça-se ao meio uma linha
no chão. Duas equipas com forças equivalentes seguram, uma de cada lado
e à mesma distância do lenço, uma corda. O jogo consiste em cada equipa



Desenhar a macaca no solo, com um objeto pontiagudo ou com giz.

Identificar as casas só com números ou com números e outros elementos,

como alimentos, frutos, etc., conforme o modelo abaixo:
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Texto B
Jogo da Macaca

puxar a corda para o seu lado, ganhando aquela que conseguir arrastar a
outra até o primeiro jogador ultrapassar a marca no chão. É também atri-
buída a derrota a uma equipa se os seus elementos caírem ou largarem a
corda. Não é permitido enrolar a corda no corpo ou fazer buracos no solo
para fincar os pés. 

Texto adaptado de http://www.malhatlantica.pt/

aeiou/jogos_tradicionais_2.htm

Céu

Terra

9

6

Pão Vinho

3

2

1

Maçã Laranja

Morango Banana



Podem jogar várias crianças. Cada uma arranja uma pedrinha e estabe-

lece-se a ordem dos jogadores. A primeira criança lança a sua pedra da

terra para a casa número um. Se a pedra tocar no risco ou sair para fora, a

criança perde a vez e jogará a seguinte. Se a pedra ficar dentro da casa, a

criança terá que fazer o percurso para a apanhar. Esse percurso consiste

em saltar ao pé-coxinho de casa em casa, exceto na que tem a pedra. Nas

casas 4 e 5, 7 e 8 e 10 e 11, a criança terá que pôr um pé em cada casa.

Chegando às casas 10/11, salta, rodando no ar, caindo nas mesmas casas.

Reinicia agora o percurso inverso até chegar à casa anterior àquela em que

está a pedrinha, para a apanhar, equilibrando-se apenas num pé. Só pode

colocar os dois pés na casa n.º 2. Se a criança se desequilibrar ou usar os

dois pés quando deve ir ao pé-coxinho, perde. Volta a lançar a pedra, desta

vez para a casa número dois, e realiza novamente o percurso até falhar.

Quando perder, passa a vez à criança seguinte e, na próxima jogada, partirá

da casa onde perdeu.

Cada criança terá de percorrer todas as casas da macaca, avançando até

às casas 10/11 (não pisando a casa da pedra) e regressando para apanhar a

pedra. 

Posteriormente, torna-se a fazer o mesmo percurso até às casas 10/11,

com os dois pés, sem a pedra, mas de olhos fechados, perguntando aos co-

legas: “Queimei?”. Se o jogador pisar a linha, diz-se “Queimaste”, caso con-

trário, continua a fazer o percurso, podendo apenas abrir os olhos quando

chegar ao “céu”. Finalmente, terminado este percurso, a criança, no céu e

de costas, atira por três vezes a pedra para a macaca; caso acerte no interior

de uma casa, assinala-a com uma cruz e coloca o seu nome. Caso contrário,

cede a vez ao colega. Nas casas que já estiverem assinaladas, só o jogador

que lá tiver o nome é que as pode pisar.

É de salientar que, quando uma criança perde numa determinada casa,

quando voltar a jogar é dessa casa que recomeça. O jogo termina quando

todas as casas estiverem assinaladas, isto é, “está feita a macaca”. Ganha o

jogador que possuir mais casas, ou seja, mais macacas.
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Lê atentamente os textos A e B e preenche o quadro:

Construo os meus recursos

Nas regras de jogo, há vários elementos: o ____________ de jogadores, o

_____________ necessário e o _____________ do jogo. É indicado o objetivo ou a

______________ do jogo, o que determina o ______ do jogo e todos os passos para

jogar. Por vezes, podemos acrescentar um _______________ para explicar melhor.

Texto A Texto B

Frases que indicam atividades que 
preparam o início do jogo.

Frases que exprimem a finalidade/objetivo
do jogo.

Frases que descrevem o fim do jogo.

Há um esquema para explicar melhor?

Exemplo de uma frase que exprima uma
ação a realizar.

Exemplo de uma frase que expresse algo
que não é permitido.

Parágrafo 1

Parágrafo 2

Parágrafos 3-9 Indicação do diálogo que pode haver entre a cabra-cega e os jogadores

Parágrafo 10
Variante do jogo em que a cabra-cega tem de apalpar e adivinhar quem
é o jogador que apanhou.

Parágrafo 11

Parágrafo 12

Parágrafo 13-18

Parágrafo 19 Cabra-cega com stop

material; número; finalidade; local; esquema; fim

5. Reconheço a organização de uma regra de jogo

Lê o texto C e faz uma pequena descrição ou dá um título a cada parte/pa-

rágrafo, conforme o exemplo:
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Texto C
Jogo da cabra-cega

Jogam várias crianças. É necessário um lenço ou pano para amarrar

à volta dos olhos de uma das crianças que será a Cabra-cega. 

As crianças colocam-se de mãos dadas, formando uma roda. A Cabra-cega

fica no seu centro da roda, de cócoras e com os olhos tapados com uma venda.

A seguir inicia-se um diálogo entre as crianças que estão na roda e a

Cabra-cega:

“Cabra-cega, donde vens?”

“Venho da Serra.”

“O que me trazes?”

“Trago bolinhos de canela.”

“Dá-me um!

“Não dou.”

Então, as crianças que se encontram na roda dizem em coro:

“Gulosa, gulosa, gulosa... “ (repete-se até a Cabra-cega agarrar alguém)

A Cabra-cega levanta-se e tenta apanhar uma criança da roda. Se apa-

nhar alguém, as crianças calam-se todas e a Cabra-cega tem de adivinhar,

apalpando com as mãos, quem é o colega que apanhou. Quando acertar, fica

esse(a) a ser a Cabra-cega. Por vezes, nesta variante da roda, as crianças

podem estar silenciosas. Mas, então, a roda não se pode mexer do sítio. Antes

de ir à procura de alguém, a Cabra-cega dá três voltas sobre si mesma.

Noutra variante, as crianças espalham-se pelo espaço previamente

definido e que não pode ser muito grande. A Cabra-cega, com os olhos

tapados, tenta agarrar uma outra criança qualquer. Todas as crianças se

deslocam pelo espaço e aproximando-se e afastando-se da Cabra-cega,

para a desorientar com o ruído dos seus deslocamentos, enquanto can-

tam: “Cabra-cega! Cabra-cega! Tudo ri, mãos no ar, a apalpar, tatear, por

aqui, por ali. Tudo ri! Cabra-cega! Cabra-cega! Mãos no ar, apalpando, ta-

teando, por aqui, por ali, agarrando o ar! Tudo ri...”. Também lhe podem

tocar nas costas. Quem for agarrado pela Cabra-cega passa para o seu

lugar. Se a Cabra-cega sair do espaço marcado, deve ser avisada. 
Antes de os jogadores se dispersarem, pode haver este diálogo:
“Cabra-cega o que perdeste?”
“Uma agulha.”
“Fina ou grossa?”
“Fina” (ou então grossa)
“Então anda achá-la.”



Ensinar a escrever com os Novos Programas de Português

74

Texto D
Jogo da corrida de sacos

Material: Sacos de serapilheira ou plástico grosso, em número igual ao

dos __________________.

Jogadores: número variável.

Jogo: É marcado um percurso no chão com uma linha de partida e uma

meta. Todos os ____________________ se colocam atrás da linha de partida.

Ao sinal de partida, cada _____ entra para dentro do seu saco, segura as

abas com as mãos e desloca-se em direção à meta. Ganha __________ que

chegar primeiro.

Variantes: Equipas de três _____________, colocando-se dois lado a lado;

o ____________ enfia as pernas nos sacos onde os _________ já se encon-

tram metidos (um em cada saco), abraçando-____. 

As restantes regras são iguais às da corrida individual. 

Texto adaptado de http://www.malhatlantica.pt/aeiou/jogos_tradicionais_3.htm

Existe também a cabra cega com stop. Todos se deslocam no espaço
definido, mas, quando a cabra cega grita “stop”, todos se imobilizam. A
cabra cega procura então os jogadores e tem de adivinhar a identidade
de quem agarrou, trocando de lugar com ele(a), se acertar. 

Texto adaptado de http://www.malhatlantica.pt/aeiou/
jogos_tradicionais_4.htm

Construo os meus recursos
Para ter um texto bem organizado, as regras de jogo devem estar divididas

em ______________.

6. Sei como referir os jogadores nas regras de um jogo 
a) Retira do texto C todas as expressões que se referem a jogadores.

Exemplo do que os alunos devem retirar: crianças, cabra-cega, al-

guém, o colega, quem, jogadores, todos, ele… As palavras poderão

ser divididas em classes: nomes, pronomes pessoais, pronomes

indefinidos, relativos…

b) Lê o texto D e completa-o, usando as expressões dentro do retângulo:

terceiro; concorrentes; participantes; os; um; jogadores; aquele; outros 
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Construo os meus recursos

Para falar dos jogadores, podemos usar expressões como: ____________

Podemos também usar pronomes tais como: _______________________

7. Relê todos os recursos que registaste. Podes copiá-los para uma única folha

e construir com eles a ficha “Explicar como se faz – Escrever regras de

jogos”. Em seguida, servindo-te destes instrumentos, reescreve, melho-

rando, as regras de jogo que escreveste inicialmente.

PARA SISTEMATIZAR

Nestas atividades propostas, destacamos:

• elaboração de recursos para a textualização – escrever para aprender a es-

crever – apontamentos, esquemas, notas;

• a valorização da progressão entre uma versão inicial, feita a partir do que o

aluno consegue fazer sozinho, e uma versão final, decorrente de um traba-

lho aturado sobre as características do género de texto em estudo;

• colaboração entre os alunos;

• escrita como reescrita.
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Outras pistas de escrita

As pistas de mais atividades de escritas que listamos de seguida podem
ser usadas com a finalidade de escrever para construir e expressar co-
nhecimentos e/ou de escrever em termos pessoais e criativos, depen-
dendo dos objetivos que o professor tiver.

Escritas breves ou lúdicas
• Legendar uma imagem ou um desenho (pessoal ou não).
• Recontar uma história representada por uma sequência de imagens.
• Ouvir ler uma banda desenhada e transcrever as onomatopeias que

percecionar.
• Descrever um objeto, uma imagem, para que os outros o reconheçam.
• Inventar um animal, um monstro… descrevê-lo por escrito e desenhá-

-lo. Baralhar as produções escritas e os desenhos para que os outros
possam associar os textos às imagens ou produzir os desenhos cor-
respondentes aos textos.

• Escrever, num texto, frases que tenham sido apagadas (ou parágra-
fos) – dar pistas do que essas frases devem conter.

• Escrever uma adivinha.

Escrever a partir de livros
• Escrever o título suposto de um livro.
• Escrever e realizar a capa de um livro.
• Escrever o texto da contracapa de um livro.
• Fazer um livro – produzir índice, sumário, prefácio/introdução, con-

tracapa…
• Escrever um artigo de dicionário (para palavras reais ou inventadas).

Escrever a partir das outras disciplinas
• Escrever o que sabemos sobre um assunto que vai ser abordado (ba-

lanço de saber pontual). E fazer o mesmo no fim da sequência de aulas
sobre essa matéria; comparar.

• Participar na elaboração e redação de conclusões de observações, ex-
perimentações.

• Fazer a descrição de um quadro para que os colegas encontrem a ilus-
tração correspondente entre várias.
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• Propor um título para uma obra pictórica e compará-lo com o do artista.
• Escrever um livro sobre transformações – grão de trigo em pão, la-

garta em borboleta… usar estas realidades para escrever textos infor-
mativos e efabulações com moralidades.

• Escrever as regras de uma atividade desportiva ou de um jogo.
• Inventar letra para uma música conhecida.
• Escrever a instrução de um exercício de Matemática cuja resolução é

apresentada.
• Legendar um documento.
• Fazer um esquema.
• Redação de regras de sala de aula.
• Escrever um texto informativo sobre uma época histórica e construir

um texto ficcional narrativo cuja ação decorre nessa mesma época.

Escrever (com a) literatura infantojuvenil
1.
• Escrever o texto de um álbum de imagens.
• Escrever o seguimento ou o final de uma narrativa cuja leitura se iniciou.
• Escrever “micro-contos”, até 1000 carateres, por exemplo, à seme-

lhança das histórias de Álvaro de Magalhães (1985), de que se trans-
creve uma:

• Escrever uma peripécia suplementar de uma história.
• Ampliar uma passagem.
• Preencher os “não ditos” de um texto.
• Acrescentar diálogo a uma narração.
• Modificar o lugar e a época de uma narrativa.
• Introduzir uma nova personagem.

BARATA

Era uma vez uma barata que estava sempre a falar, a falar. Falava por tudo

e por nada: era uma fala-barata. Um dia estava à conversa com uma aranha

e disse: “Hoje está um dia esplêndido!” Uma formiga que ia a passar comentou:

“Ó barata, hoje estás a falar caro!”.

Ela não ligou nenhuma. E continuou. A falar barato.
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2.
• Escrever o que justifica o nome do herói de um conto.
• Fazer o retrato de uma personagem.
• Escrever uma receita de uma bruxa.
• Escrever uma entrevista a uma personagem.
• Transformar um conto numa notícia.
• A partir de ilustrações, escrever algumas frases a resumir as partes

principais de um conto.

3.

• A poesia permite aos alunos uma experiência literária única e daí que

ela deva estar presente na vida dos alunos na escola. Sabe-se que esta

experiência literária é possível através de um vai e vem entre três

fases (Giasson, 2000)8: 

Fase de imersão

– Ler frequentemente poesia aos alunos.

– Apresentar diferentes antologias de poemas aos alunos.

– Pôr os alunos a colecionarem poemas, individualmente ou em grupo,

por assunto, poeta, por forma poética, etc.

– Encorajar os alunos a ler/reler poemas.

Fase de exploração

– Suscitar reações variadas e interpretações através da discussão, da

representação dramática, das artes gráficas, da música, da dança, etc.

– Comparar poemas ou poetas.

– Descobrir recursos poéticos (rimas, ritmos, aliterações, metáforas…);

escolher poemas exemplificativos e promover o registo e a reutili-

zação destes recursos.

– Selecionar e comparar poemas com diferentes finalidades: descre-

ver um animal, um objeto, narrar uma história, argumentar, jogar

com as palavras, divertir o leitor, exprimir sentimentos… e colocar

algumas questões aos alunos que os encaminhem para produções

semelhantes.

8 O quinto capítulo é dedicado à poesia na escola
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Fase de experimentação
– Gerar um ambiente propício à leitura e à escrita da poesia.
– Criar oportunidades de produção coletiva.
– Encorajar os esforços pessoais.
– Dar oportunidade de publicação dos poemas pessoais através da

declamação e da exposição em diferentes contextos.
– Construir livros sobre como escrever poemas para os alunos do 1.º

Ciclo. Exemplo de um índice possível: usar a metáfora e a compara-
ção, poemas-recordação, poemas fotográficos, poesia popular, poe-
mas com imaginação, os sons das palavras, rimar ou não rimar9, etc.

9 Magee, 2009
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