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Apresentação

A Formação permitiu realizar um trabalho enriquecedor, construtivo, existindo uma maior
consciencialização tanto no desenvolvimento das actividades como na sua avaliação e reflexão.
Esta formação foi preponderante para a minha formação profissional e sobretudo para a
minha prática pedagógica, no ensino da Língua Portuguesa. Os alunos manifestaram muito
interesse/participação.1
A brochura que se apresenta é o segundo Caderno de Actividades preparado pelos
Formadores, com a colaboração dos Formandos, do Programa Nacional de Ensino do
Português no 1.º Ciclo – PNEP – do Núcleo Regional de Aveiro, dos anos lectivos 2008/09 e
2009/10, com coordenação institucional de Luísa Álvares Pereira. De facto, no ano anterior,
este Núcleo também publicou Actividades para o ensino da língua2, resultado de uma selecção,
explicitação e descrição de sessões de aulas orientadas para o ensino da compreensão leitora,
da escrita, do conhecimento explícito da língua e, ainda, para o desenvolvimento de projectos
ancorados num trabalho sobre a língua, nos primeiros 4 anos de escolaridade. Se, no ano
anterior, a opção foi partilhar modos de trabalho que versavam sobre as diversas competências
que relevam para o ensino e a aprendizagem da língua, este ano, o grupo de Aveiro investiu
numa eleição de sequências de ensino/aprendizagem dirigidas, exclusivamente, à promoção
da competência de compreensão da leitura.
As sequências que ora se publicam foram, portanto, produto de um trabalho entre profissionais
do ensino da língua – formadores da instituição de ensino superior e de agrupamento e
formandos, professores nas escolas – tendo sido implementadas em sala de aula no âmbito de

1 Afirmações de professores, formandos do PNEP de Aveiro, que constam da avaliação do programa de formação
efectuada em Junho/Julho de 2009.
2 Pereira, L. Á., & Graça, L. (Coord.). (2009). Actividades para o ensino da língua. Cadernos PNEP. Aveiro: Universidade
de Aveiro.

sessões tutoriais, às quais se seguia uma avaliação das aulas conducente a um questionamento
e a eventual redefinição de estratégias, garante de uma melhoria contínua – processos
formativos cujo benefício, aliás, é testemunhado pelas afirmações que colocámos em epígrafe.
Inserindo-se nesta dinâmica reflexiva sobre e para a acção, algumas destas sequências são
descritas, por vezes, de forma ligeiramente diferente da sua operacionalização, por a reflexão
feita sobre o desenvolvimento das actividades ter levado, justamente, ao entendimento de que
certas reformulações serviriam melhor os objectivos subjacentes à actividade. Ora isto significa
que estas sequências de ensino são evolutivas e que se assumem como hipóteses elucidativas
do ensino e treino da compreensão leitora, sendo, como é óbvio, passíveis de um número
infinito de intervenções, reformulações, adaptações.
A coesão das actividades assegurada pela tónica na compreensão leitora não escamoteia,
contudo, uma diversidade de tipos de texto considerável – literários e não literários, a saber:
· Narrativo (exemplo: contos; histórias…);
· Poético;
· Dramático;
· Instrucional (ex.: instruções para fazer um objecto; um jogo; manual dum software…);
· Informativo (ex.: artigo de enciclopédia ou de wikipédia; folheto de divulgação de uma
peça de teatro – reservas, contactos, etc; notícia);
· Descritivo.
Estas designações que adoptamos para nomear os “tipos de texto” prendem-se com
dois critérios fundamentais, que explicitamos. Em primeiro lugar, quisemos adoptar uma
terminologia conhecida e consensual, que fosse claramente perceptível para o professor do
1.º Ciclo, sem a pretensão de nos querermos afiliar a qualquer corrente teórica debruçada
sobre o estudo do funcionamento dos textos. Em segundo lugar, procurámos utilizar termos
que dessem conta do principal objectivo dos textos – narrar, informar, dar instruções, etc.
Cada sequência apresentada para um tipo de texto particular focaliza-se num determinado
objectivo principal de leitura, aqui designado por “indicador da actividade”. Isto significa
que foi feita a opção por um ou mais objectivos pretendidos com cada leitura, não obstante,

naturalmente, o texto em causa ser susceptível de outras e variadas leituras. O que queremos,
sobretudo, mostrar é a importância de definir, claramente, nas planificações didácticas,
objectivos concretos com a leitura a fazer, pois sabemos que não lemos os textos que
nos rodeiam todos da mesma forma e com a mesma finalidade. Logo, sendo a aula, por
excelência, lugar para aprender a dominar a língua própria de contextos diversificados, cada
sequência assenta no pressuposto de que cada professor deverá deixar evidente aos alunos
a razão por que vão ler determinado texto – podemos ler para compreender, para apreender
a estrutura do texto, para fazer revisão de texto, para conseguir obter, sintetizar e organizar
informação, para ser capaz de recontar, para identificar ideias-chave,… Podemos, ainda, “ler
com olhos de escrever”, isto é, para descobrir pistas e encontrar modelos textuais, para seguir
instruções e fazer algo, para representar, para jogar… Estes são, aliás, alguns dos indicadores
que os colegas vão encontrar neste Caderno.
As actividades aqui apresentadas - recorrendo a materiais diversos, desde os mais habituais,
como o quadro, às possibilidades geradas pelas Tecnologias da Informação e da Comunicação
(Internet, determinados softwares, CD’s), a obras literárias, imagens, etc. - também patenteiam
a manipulação de diferentes suportes e géneros escritos – esquemas, cartazes, jornais,
jogos, folhetos,... Além disso, testemunham um rigoroso e intenso trabalho de procura
de fundamentação teórico-didáctica, concepção de sequências de ensino e de fabrico de
materiais didácticos adequados, como as fichas de trabalho variadas e os guiões orientadores.
Todos estes recursos bem como as metodologias de trabalho em que são utilizados - em grupo
turma, em grupos, a pares ou individualmente - radicam no professor e na sua capacidade
de conceber, orientar e gerir o trabalho de aula, assumindo-se como um agente promotor de
aprendizagem, de mobilização e de desenvolvimento.
Embora as actividades patentes nas sequências sejam numerosas, destacamos algumas
regularidades, susceptíveis de poderem traduzir, de algum modo, certos princípios subjacentes

à “actuação PNEP” na aula de língua:
· Mobilização de conhecimentos prévios dos alunos;
· Antecipações da leitura a partir de elementos paratextuais – título, ilustrações, capa,
contracapa, guardas, lombada…
· Leitura faseada (com algumas paragens) de forma a orientar a atenção para objectivos
específicos (inferir, antecipar conteúdo, etc);
· Levantamento de hipóteses acerca do texto lido e procura da sua confirmação (ou não)
no decorrer da leitura;
· Leitura acompanhada de questionários diversos e da elaboração de esquemas, anotações
à margem, sublinhados, isto é, em articulação com escritos tipicamente vocacionados
para a organização e sistematização de saberes;
· Actividades após a leitura, para verificar, comparar textos, registar evolução e
responsabilizar o aluno pela sua aprendizagem;
· Recurso a várias modalidades de leitura (em voz alta, pelo professor, em silêncio…);
· Articulação estreita (e oportuna) do ensino da compreensão leitora com outras vertentes
do ensino da língua (como a produção escrita e o conhecimento explícito da língua) bem
como com outras áreas do currículo (expressão plástica, artística), eventualmente de
dimensão mais lúdica;
· Manipulação de vários géneros textuais e de vários suportes gráficos - estabelecimento de
relações de correspondência, intertextualidade…;
· Interacção constante entre professor e alunos em que o primeiro leva os segundos à
descoberta e à construção significativa de conhecimento.
Não gostaríamos, ainda, de terminar a apresentação deste Caderno sem salientar dois
aspectos: i) a sua importância, por ser reflexo de um quadro educativo em que o PNEP tem
contribuído para validar um modo de formação colaborativa e de desenvolvimento profissional
que parece estar, com efeito, a contribuir para a inovação e melhoria das práticas de ensino,
consequentemente promotoras de mais sólidas aprendizagens e ii) o profissionalismo e
a dedicação de tantos “professores PNEP” – especialmente aqueles com quem temos
trabalhado/contactado - que são os grandes responsáveis pelo êxito, quer do programa de
formação, quer da proliferação de boas práticas nos seus contextos e além – de que este
Caderno é um exemplo.

Nota introdutória: princípios de acção

Os escritos assumem, no mundo de hoje, uma importância decisiva, uma vez que a
comunicação se transformou, mais do que em qualquer outro tempo, num factor determinante
de conhecimento, de progresso e de aproximação cultural e tecnológica entre os povos.
Apesar do valor reconhecido à cultura escrita, temos vindo a verificar, com base em estudos
nacionais e internacionais que avaliam níveis de literacia, que os nossos alunos têm poucos
hábitos de leitura comparados com os de outros países; torna-se urgente, portanto, melhorar
a competência de leitura da população portuguesa, pois lê mais quem lê melhor e lê melhor
quem lê mais. Esta competência exige uma aprendizagem continuada e é melhor leitor aquele
que consegue adquirir hábitos de leitura para a vida. Esta não é, porém, uma actividade
natural que as crianças adquirem de forma espontânea e universal. Necessita de um ensino
explícito, directo e que não se esgota com a decifração mas que se complementa e aprofunda
com estratégias intencionais de ensino da compreensão leitora, abrangendo os diversos tipos
de textos.
A criança processa a sua aprendizagem da leitura normalmente em duas fases. A primeira,
correspondente aos primeiros dois anos de escolaridade, que consiste em aprender a ler
no sentido de aprender os mecanismos de descodificação das representações gráficas,
de modo a conseguir, gradualmente, a automatização do processo de descodificação. A
decifração assenta na compreensão do princípio alfabético e no reconhecimento de padrões
ortográficos (léxico ortográfico), isto é, nos seus aspectos fonológicos e ortográficos. A
segunda fase consiste em ler para aprender, em que o aluno leitor preconiza a extracção
do significado daquilo que lê, fruto da sua fluência, do conhecimento do vocabulário e dos
vários processos de compreensão. Nesta segunda fase, o leitor já consegue ler de forma
fluente, isto é, de forma sincopada por frases ou unidades de sentido respeitando os sinais
de pontuação e a entoação adequada. De facto, ao leitor cabe abordar o texto com as suas
estruturas cognitivas, linguísticas, culturais e afectivas, o que lhe permite, à medida que vai
processando o texto, atribuir-lhe significado(s), tendo em conta a sua experiência de vida, de
modo a accionar o seu conhecimento prévio e a estabelecer uma relação compreensiva com
a informação nova. O conhecimento prévio ajuda o aluno a perspectivar o conteúdo do texto,
a estimular o interesse, a favorecer a atenção e a facilitar a selecção da informação.

O ensino da compreensão leitora deve assim, por um lado, contemplar a automatização da
leitura (reconhecimento visual e flexibilidade de velocidade leitora) e, por outro, potenciar a
activação de conhecimentos prévios, textuais e extratextuais, com a finalidade de desenvolver
a competência interpretativa.
Uma das funções da escola é expor os alunos a novos desafios (de leitura), ampliar
perspectivas, ensinar a ler mais e melhor. Neste sentido, apresentamos, neste Caderno PNEP
2, um conjunto de sequências de actividades e estratégias particulares e exemplificadoras para
uma aprendizagem da compreensão de textos de diferentes tipos e géneros literários e não
literários, de modo a que os alunos aprendam a sua especificidade em termos de forma e de
conteúdo, tendo havido o cuidado de os alunos conhecerem, no mínimo, cerca de noventa
por cento do vocabulário para que os textos fossem compreendidos e susceptíveis de serem
trabalhados em sala de aula. Constituem estas sequências testemunhos de boas práticas
pedagógicas desenvolvidas no domínio da compreensão leitora, às quais é necessário dar vida
e fazê-las contribuir para a melhoria das práticas pedagógicas no ensino da língua.
Muitas das actividades apresentadas consistem em levantar questões durante a leitura, prever
acontecimentos, clarificar sentidos ambíguos e resumir pequenas parcelas do texto de modo
a promover a compreensão leitora. Distinguimos, portanto, dois tipos de compreensão: literal
e inferencial. A primeira remete para a informação que está explícita no texto e não requer
um juízo crítico por parte do leitor. A segunda, pelo contrário, apoia-se na capacidade de
dedução lógica do leitor, nos seus conhecimentos e na sua capacidade para integrar e avaliar
a informação de forma a apreender o sentido global de um texto. As actividades expressas
nesta brochura, além de preconizarem o tipo de pergunta inferencial, incluem também a
compreensão dos referentes, com maior incidência nas expressões referenciais anafóricas.
Este Caderno incorpora também uma concepção mais abrangente de leitura, através do
estudo da observação visual de imagens e texto. De facto, é notória a facilitação de percursos
de leitura apoiada na rentabilização da leitura de informação multimodal, presente no quotidiano
em páginas Web, em CD’s didácticos, etc. A leitura é, na verdade, mais o processo de atribuir
significado ao material escrito do que uma questão de extrair sons desse mesmo material.

Estas actividades implicam sempre a presença activa do professor, pois este tem um papel
crucial na formação de leitores competentes, enquanto leitores autónomos e proficientes,
transformando os seus alunos em bons leitores, no sentido de que conseguem relacionar os
textos entre si, sintetizar a informação e aplicá-la a novas situações. O bom leitor é sempre um
sujeito reflexivo, porque monitoriza a sua aprendizagem e, perante o texto, consegue interagir
com este de forma a apreender a nova informação, introduzindo-a na informação já existente.
É esta interacção entre o texto, o leitor e o contexto que dá sentido à leitura e transforma os
nossos alunos naquilo que lêem, reafirmando a metáfora popular de que “nós somos aquilo
que lemos”.
Muitas das actividades deste Caderno PNEP 2 foram desenvolvidas com base na metodologia
cooperativa, levando os alunos a aprender uns com os outros, servindo cada um deles
como o par mais capaz, permitindo-lhes alargar os campos de experiências educativas,
independentemente das suas condições socioculturais, sexo, idade, capacidades cognitivas
ou acesso ao conhecimento, permitindo também a integração do aluno pelo aspecto
emocional e participativo.
A organização estrutural do Caderno, especialmente destinado aos colegas professores do 1.º
Ciclo, foi pensada de modo a facilitar a sua consulta e selecção de actividades. Assim sendo,
está organizado em três grandes blocos, segundo três níveis de dificuldade, representados
por estrelas – uma estrela corresponde ao nível de dificuldade menor e três, ao maior.
Cada bloco/sequência apresenta uma matriz onde, de forma detalhada, são enumerados os
materiais a utilizar e descritos os vários momentos que integram a sequência, referenciada
com um ou mais indicadores de leitura a desenvolver, em contexto de sala de aula; no final,
segue-se a apresentação de materiais didácticos, fotografias ilustrativas de momentos da
implementação da sequência em aula, fichas de apoio ao professor e tarefas já resolvidas para
melhor ilustrar o trabalho a realizar.

Privilegiou-se, desta forma, uma vertente mais prática e um espírito de partilha, pretendendose dar a conhecer alguns exemplos de modos de operacionalização que procuram ilustrar
caminhos para o desenvolvimento de competências fulcrais na compreensão da leitura, mas
susceptíveis, no entanto, de serem modificados/adaptados de acordo com os diferentes
contextos educativos. São sempre exemplos e, de modo algum, opções únicas.
Estamos convictos de que este Caderno representa, de facto, uma relevante ferramenta de
trabalho para os professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico, uma vez que disponibiliza de
forma integral os materiais didácticos apresentados, podendo estes, apenas, servir como
instrumentos despoletadores de novas produções, levando os professores a questionar,
levantar hipóteses, reflectir, imaginar e debater.
É propósito da formação PNEP proporcionar a criação de condições favoráveis ao
desenvolvimento de professores reflexivos, autónomos, empreendedores, provocadores de
mudança e de inquietude, promotores de conhecimento e de saberes, capazes de responder
às necessidades manifestadas através de produtos educativos criativos e funcionais que
promovam um ensino de qualidade – e esta publicação é disso reflexo.

Abril de 2010

Todos os anexos com as actividades para imprimir estão
disponíveis no CD que faz parte deste Caderno
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1 · O bicharoco
que era oco1

15

Tipo de texto
Narrativa (ficção)

Indicador de actividade
› Ler para ampliar o capital lexical

Nível de dificuldade

Materiais
· Ventura, A. & Pott, C. (2006). O Bicharoco que era oco. Rio de Mouro: Pena Azul
· Ficha de apoio ao professor – exemplo de palavras que terminam em – “oco” (Anexo 1)
· Ficha de trabalho – palavras para decompor (Anexo 2)
· Ficha de apoio ao professor – exemplos de palavras do campo lexical de “bicho” (Anexo 3)
· Exemplo de ficha de trabalho preenchida - descoberta do significado de “oco” (Anexo 4)
· Cartões com imagens de animais – exemplos de nomes de animais a incluir nas ilustrações
(Anexo 5)
· Exemplo de ficha de trabalho preenchida - esquema com características da borboleta (Anexo 6)
· Ficha de trabalho – texto com base nas características da borboleta através de ditado ao
adulto (Anexo 7)

Sequência da actividade
Momento I
· Mobilização dos conhecimentos prévios através da antecipação do conteúdo da obra com
base na capa: animais; animais que voam; seres desconhecidos/esquisitos.
· Apresentação de parte do título “O bicharoco que era…” e pedido aos alunos para a
descoberta de bichos ou palavras que rimem com “bicharoco” (Anexo 1).
· Registo das palavras no quadro.

1 Esta actividade foi elaborada a

· Análise e decomposição de algumas palavras, de modo a que os alunos identifiquem a
palavra “oco” em todas elas (Anexo 2).

partir da proposta apresentada pela
Formadora Residente Sónia Pereira
(2008/2009)

· Escrita de palavras pertencentes ao campo lexical de “bicho”, considerando o habitat, a
alimentação, as características de espécie, etc (Anexo 3).
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· Descoberta do significado de “oco” através da realização de um esquema conceptual,
considerando a categoria, as propriedades e exemplos (Anexo 4).

Momento II
· Apresentação da contracapa e leitura do texto, despertando interesse nos alunos pela
descoberta do animal da história: “De que animal falará o nosso livro?”.
· Afixação no quadro do maior número possível de cartões com imagens dos animais que os
alunos vão sugerindo, devendo figurar, obrigatoriamente, uma borboleta, peixes, mamíferos,
répteis, aves, sem esquecer a avestruz e o flamingo (Anexo 5).
· Explicitação do objectivo final da leitura da obra que consiste na descoberta do animal de
que trata a história.
· Leitura do livro O Bicharoco que era oco, com paragens sucessivas em momentos
estratégicos, para ir eliminando as imagens colocadas no quadro, atendendo às
características apresentadas pela história:
a) Leitura do texto até “Pronto, estava decidido! Não ia ter pêlo”;
Exclusão das imagens de todos os mamíferos presentes no quadro;
b) Continuação da leitura do texto até “… mas não queria o pescoço comprido, só as
pestanas compridas”;
Exclusão das imagens dos animais de pescoço comprido, como, por exemplo, a avestruz
e o flamingo, presentes no quadro;
c) Continuação da leitura até “… ser peixe para um bicharoco que gosta de estar sequinho,
definitivamente não é boa.”;
Exclusão das imagens dos peixes e de certos répteis presentes no quadro;
d) Continuação da leitura até “Será que podia ter asas sem ter penas?”;
Exclusão das imagens relativas a aves, presentes no quadro.
· Constatação de que no quadro apenas se encontra a borboleta.
· Levantamento da hipótese de que o animal da história terá de ser a borboleta.
· Conclusão da leitura da história e confronto com a hipótese levantada anteriormente.

actividades para o ensino da língua
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Momento III
· Realização de um esquema para trabalhar o conceito “borboleta”, considerando a categoria,
as propriedades e exemplos de outros insectos (Anexo 6).
· Escrita, através de ditado ao professor, de um texto sobre a borboleta, com base no
esquema conceptual elaborado anteriormente (Anexo 7).

Anexo 1 · palavras que terminam em “oco”

Anexo 2 · ficha de trabalho · decomposição de algumas palavras

cadernos PNEP
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Anexo 3 · ficha de trabalho
Escreve palavras do campo lexical de “bicho”, seguindo os exemplos:

Anexo 4 · exemplo de ficha de trabalho preenchida · descoberta do significado da palavra “oco”

Anexo 5 · cartões com figuras de animais a afixar no quadro

1 Todas as propostas de resolução
se apresentam a azul

actividades para o ensino da língua
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Anexo 6 · exemplo de ficha de trabalho preenchida · esquema sobre a borboleta

Anexo 7 · ficha de trabalho
Escrita, através de ditado ao professor, de um pequeno texto sobre a borboleta, com base na ficha anterior
(Anexo 6).

cadernos PNEP
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2 · O crocodilo
do Nilo

Tipo de texto
Informativo/artigo de enciclopédia

Indicador de actividade
› Ler para organizar informação

Nível de dificuldade

Materiais
· Stone, K. G. (2000). O segredo do crocodilo Nino. (Colecção Biblioteca de Valores). Marus
Editores e Time Life, edição conjunta
· Ficha de automonitorização de conhecimentos prévios sobre o assunto (Anexo 1)
· Texto informativo sobre o crocodilo adaptado pela docente Cláudia Arede (Anexo 2)
· Cartões com imagens e palavras alusivas ao crocodilo (classe a que pertence, revestimento
do corpo, alimentação, habitat)
· Palavras em cartolina para formar uma frase
· Tira de papel com as mesmas palavras desordenadas (Anexo 3)
· Ficha de trabalho (Anexo 4)

Sequência da actividade
Momento I
· Leitura da história “O Segredo do Crocodilo Nino”, da Biblioteca de Valores.
· A partir da audição da história, fazer o levantamento de características do crocodilo
(podendo algumas ser já do conhecimento prévio dos alunos).
· Preenchimento da ficha de automonitorização (Anexo 1) sobre os conhecimentos dos
alunos acerca do crocodilo do Nilo (preenchimento das colunas com “O que já sabia sobre o
crocodilo do Nilo/ O que aprendi na história sobre este animal”).
Nota › Se esta aula for desenvolvida
numa fase ainda inicial do 1.º ano, as
etapas anteriores/momentos podem
ser realizados oralmente, sem o
preenchimento da ficha/anexo 1.

· Diálogo com os alunos, convidando-os à realização de uma pesquisa sobre o crocodilo, com
a ajuda dos pais, e a trazer para a escola o resultado desse trabalho: frases, desenhos, livros,
recortes (preenchimento das colunas com “O que ainda gostava de aprender sobre ele” e
“Onde vou procurar”, da mesma ficha).

actividades para o ensino da língua
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Momento II
· Apresentação aos colegas do que aprenderam acerca deste animal, tendo por base as
pesquisas realizadas em casa. Os alunos dizem o que descobriram sobre o crocodilo,
mostram livros, gravuras,…
· Registo no quadro de palavras e frases ditas pelos alunos.
· Leitura repetida e em coro dos registos do quadro. Orientação da leitura apontando as
palavras e frases.

Momento III
· Leitura de um texto informativo (Anexo 2) sobre o crocodilo do Nilo.
· Preenchimento de um esquema para organizar visualmente as informações do texto sobre
este animal:
› É apresentado um esquema previamente elaborado com categorias (classe,
revestimento do corpo, o que come, onde vive), estando várias palavras e gravuras com
as informações do texto afixadas no quadro (Fotos 1 e 2).
› Os alunos devem colar essas imagens e palavras nas categorias correctas
(Ex.: O crocodilo tem o corpo revestido de… Os alunos colam a imagem “escamas” e a
respectiva palavra (Fotos 1 e 2).
· Interpretação oral da estrutura de mapeamento visual.

Momento IV
· Segmentação silábica dos nomes das imagens e/ou das palavras que colaram no esquema.
· Ordenação, pelo grupo/turma, de uma frase (das anteriormente registadas) a partir de
palavras desordenadas, afixadas no quadro (Foto 3).
· Leitura em coro da frase ordenada. Após a leitura, retirar a frase do quadro.
· Distribuição pelos alunos de uma tira de papel com as mesmas palavras do exercício anterior,
desordenadas (Anexo 3).
· Recorte, ordenação e colagem dessas palavras numa ficha de trabalho (Anexo 4; Foto 4).
Ilustração da frase na mesma ficha.

Observações
A actividade proposta deverá ser desenvolvida em duas sessões.
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1

2

3

Anexo 1 · ficha de automonitorização de conhecimentos prévios

4
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Anexo 2 · O crocodilo do Nilo
Os crocodilos são os maiores répteis existentes na Natureza e vivem até aos 80 anos. Eles existem um pouco
por todo o hemisfério sul, uma vez que não se adaptam bem ao frio. Encontram-se em rios, lagos e pântanos.
Os crocodilos nadam com a ajuda da sua poderosa cauda, movendo-se na água (quando querem) a uma
grande velocidade. Em terra, apesar das patas curtas, também se movem muito depressa.
Os crocodilos jovens alimentam-se de pequenos animais e de peixes que encontram. Já em adultos
medem cerca de 6 m de comprimento (tão grandes como 4 miúdos de 10 anos uns em cima dos outros), são
ferozes predadores, alimentando-se de peixes, tartarugas, zebras, grandes animais domésticos e homens.
Os dentes, poderosos, são utilizados para destruir as presas! Se lhes cai um dente, nasce logo outro no
mesmo sítio. Quando acabam de comer, a digestão provoca-lhes lágrimas que escorrem pelo focinho, daí a
expressão “lágrimas de crocodilo”.
O seu maior inimigo é o elefante, pois as suas patas destroem qualquer crocodilo no caminho.
A fêmea põe entre 20 e 50 ovos num ninho feito com lama, próximo da margem, e ficam em incubação
durante 3 meses.
Os crocodilos têm sido sujeitos a caça para o comércio da sua pele, muito apreciada para sapatos e malas.
Texto adaptado por Cláudia Arede

Anexo 3
Frase para distribuir:

Anexo 4 · ficha de trabalho
1. Ordena as palavras da frase dada pela professora.
Cola-as neste espaço:

2. Copia a frase que ordenaste:

3. Ilustra a frase.
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3 · Pinheirinho

Tipo de texto
Instrucional/intruções

Indicador de actividade
› Ler para seguir um percurso

Nível de dificuldade

Materiais
· Ficha de trabalho 1 - Texto com ilustrações sem legendas (Anexo 1)
· Ficha de trabalho 2 - Questionário (Anexo 2)
· Texto instrucional “Pinheirinho” (Anexo 3)
· Materiais: tesoura, papel de várias cores e cola

Sequência da actividade
Momento I
· Apresentação do título do texto - “Pinheirinho” - e antecipação do conteúdo do mesmo:
tema, vocabulário.
· Distribuição da ficha de trabalho (Anexo 1) com as imagens exemplificativas das instruções,
sem as frases correspondentes. Estas encontram-se na parte inferior da folha e desordenadas.
· Leitura das diversas frases e associação das mesmas às respectivas imagens.
· Escrita das frases nas caixas relativas às imagens.

Momento II
· Distribuição da ficha de trabalho (Anexo 2) e resposta às questões com base na análise da
ficha de trabalho anterior (Anexo 1).
· Distribuição do texto “Pinheirinho” (Anexo 3).
· Leitura silenciosa do mesmo e comparação com a ordenação efectuada anteriormente na
ficha de trabalho do Anexo 1.

actividades para o ensino da língua
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Momento III
· Realização da actividade proposta pelo texto (Anexo 3), sem qualquer orientação do professor.

Anexo 1 · ficha de trabalho 1 · Pinheirinho
Materiais a utilizar: tesoura, papéis de várias cores e cola.
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Anexo 2 · ficha de trabalho 2
Para que serve o texto apresentado?
Para informar
Para contar uma história
Para dar instruções
Que materiais são precisos?
Lápis e borracha
Só tesoura
Tesoura e lápis
Cola, tesoura e papel

Assinala as técnicas usadas no trabalho.
Dobragem
Colagem
Recorte
Pintura

Anexo 3 · texto “Pinheirinho”
Materiais a utilizar: tesoura, papéis de várias cores e cola.
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Tipo de texto
Narrativa/ficção

Indicador de actividade
› Ler para conhecer a estrutura do texto narrativo

Nível de dificuldade

Materiais
· Mota, António (2001). O Nabo Gigante. Edições Gailivro
· Cartaz
· Ficha de trabalho “Prancha da história” (Anexo 1)

Sequência da actividade
Momento I
· Desenvolvimento de estratégias de antecipação de conteúdos a partir da exploração da
imagem da capa e da contracapa.
· Leitura do texto de forma faseada, com a colocação de questões relacionadas com os
elementos da narrativa:
› “Onde se passa esta história?”,
› “Em que altura do ano aconteceu?”,
› “Qual é o problema que as personagens têm de resolver?”;
e também questões de antecipação - “Será que vão conseguir arrancar o nabo?” e “Quem
irão chamar a seguir?”
· Apresentação de um cartaz onde está desenhado um nabo gigante. De cada lado do nabo
estão delimitados três espaços sinalizados com um símbolo diferente, cada um contendo
várias imagens (algumas relacionadas com o texto, outras são imagens pirata).

Momento II
· Explicação do significado dos diferentes símbolos:

X

local da acção (relação com os mapas dos piratas onde o local em que se encontra
o tesouro é assim assinalado);
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o tempo da acção;

as personagens. Pode significar a primeira, segunda ou qualquer outra
personagem se for antecedida por um numeral ordinal (1.ª, 2.ª…)

o problema ou o acontecimento desencadeador;

a solução para o problema (acção ou acções desenvolvidas para resolver o problema);

final da história.

Momento III
Apresentação de um esquema (Anexo 1) para elaboração da prancha da história com recurso
ao desenho, onde são utilizados os mesmos símbolos do cartaz.

Momento IV
Reconto oral da história utilizando, como suporte, a prancha elaborada no momento anterior.

actividades para o ensino da língua

29

Anexo 1 · ficha de trabalho 1 · prancha

X
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5 · Todos no sofá

Tipo de texto
Poesia/quadras

Indicador de actividade
› Ler para aceder à coerência do texto poético

Nível de dificuldade

Materiais
· Ducla Soares, Luísa (2001). Todos no Sofá. Lisboa: Livros Horizonte
· Ficha de Trabalho 1 - sopa de letras e tabela (Anexo 1)
· Ficha de Trabalho 2 - excertos do texto/quadras desordenadas (Anexo 2)
· Ficha de Trabalho 3 - grelha para ordenação do texto (Anexo 3)
· Exemplo do trabalho realizado no quadro (Anexo 4)
· Ficha de Trabalho 4 - sofás para indicação, em cada um, dos elementos que lá se
encontram (Anexo 5)

Sequência da actividade
Momento I
· Apresentação do título do texto “Todos no Sofá” e antecipação do conteúdo do mesmo: De
quem será o sofá?; Quem estará no sofá?; Onde estará o sofá?; O que se irá passar no sofá?
· Apresentação da capa do livro, observação da ilustração e comparação com a antecipação feita.
· Apresentação da contracapa do livro (ilustração e textos).
· Leitura do texto da contracapa:
“Que bom é estar no sofá!
Mas se nove amigos, entre eles um elefante,
resolverem sentar-se ao nosso lado,
o que acontecerá?”
· Levantamento de hipóteses: De quem será o sofá?; Quem são os amigos que estão no
sofá?; Como se sentirão no sofá?; O que irá acontecer?; Ficarão todos no sofá?; Quem
ficará?; Se saem, como o irão fazer e qual a ordem?
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· Distribuição da ficha de trabalho 1 (Anexo 1) e realização da sopa de letras com o nome dos
animais que entram no texto.
· Diálogo sobre as características dos animais.

· Preenchimento da tabela (Anexo 1) de acordo com os conhecimentos que os alunos possuem
sobre os animais: alimentação, revestimento do corpo, meio onde vivem, estatura.
· Indicação da opção tomada para a sequência de saída dos animais.

Momento II
· Distribuição da ficha de trabalho 2 (Anexo 2) com excertos do texto, com quadras desordenadas
para recortar.
· Leitura das mesmas e identificação de pistas textuais que permitam a sua ordenação.
· Distribuição da ficha de trabalho 3 (Anexo 3) e colagem das quadras.
· Leitura da poesia (livro).
· Comparação entre a ordenação efectuada (Anexo 3) e o texto original (livro).
· Identificação da ordem de saída dos animais do sofá e realização de inferências sobre o motivo
dessa sequência, bem como da permanência de um elemento.

Momento III
· Fixação no quadro de uma ilustração de um sofá com os elementos correspondentes à 1.ª
quadra - todos os amigos (Anexo 4).
· Leitura das quadras seguintes e identificação, em cada uma, do elemento que sai (Anexo 4).
· Deslocação do sofá do elemento referido na quadra (Anexo 4).
· Identificação do número de amigos que pernamecem no sofá (Anexo 4).
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Momento IV
· Distribuição da ficha de trabalho 4 (Anexo 5), com o desenho de 10 sofás.
· Leitura do texto.
· Indicação do número de elementos que se encontram no sofá de acordo com a
respectiva quadra.
· Escrita em cada sofá do nome dos amigos que lá permanecem, tendo em atenção a quadra
em análise e as anteriores.

Observações
A actividade proposta deverá ser desenvolvida em duas sessões.

Anexo 1 · ficha de trabalho 1
1. Procura na sopa de letras os nomes dos animais do texto.
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2. Os amigos estavam tão apertados no sofá que os animais foram saindo de lá.
Escreve o nome dos animais pela ordem com que julgas que sairão do sofá.
Completa o quadro de acordo com algumas das suas características.

3. Indica a razão para a ordem que deste à saída dos animais do sofá.
Pelo tamanho:
do menor para o maior
Pelo local onde vivem
Pelo tipo de alimentação
Pelo tipo de cobertura do corpo
À sorte

do maior para o menor
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Anexo 2 · ficha de trabalho 2 · excertos do texto

Anexo 3 · ficha de trabalho 3 · todos no sofá

Luísa Ducla Soares
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Anexo 4 · Exemplo das actividades efectuadas no quadro
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Anexo 5 · ficha de trabalho 4
1. Indica o número de amigos que se encontram no sofá, de acordo com a respectiva quadra.
2. Escreve no sofá o nome dos amigos que lá permanecem.
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Tipo de texto
Informativo/descritivo

Indicador de actividade
› Ler para expor oralmente

Nível de dificuldade

Materiais
· Ficha de trabalho 1 com o texto “O Animal Armadura” da autoria da professora (Anexo 1)
· Imagens relacionadas com o texto (Anexo 2)
· Ficha de trabalho 2 – esquema (Anexo 3)
· Cartaz com esquema

Sequência da actividade
Momento I
· Leitura do título do texto “O Animal Armadura” (Anexo 1) seguida de questionamento oral aos
alunos com a intenção de mobilizar os seus conhecimentos prévios e de antecipar conteúdos:
– “Na vossa opinião, qual é o assunto de que vai tratar este texto?”
– “O que é uma armadura?”
– “Quantas palavras descobrem na palavra armadura?”
– “Para que pode servir uma armadura? Quem usa armaduras? Vou dar uma pista. Lembram-se
das histórias de reis e cavaleiros? O que é que eles colocavam por cima das roupas quando
iam para as batalhas? De que material era feita essa peça e para que servia?”
– “Conhecem algum animal que tenha uma armadura?”

Momento II
· Apresentação do texto e explicitação da finalidade da sua leitura – ler para aprender sobre
“o animal armadura”.
· Leitura do texto, pelo professor, com pausa parágrafo a parágrafo.
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· Em cada pausa é feito o levantamento das palavras difíceis que são explicadas pelo professor
ou pelos alunos.
· Identificação, em grande grupo, das principais ideias contidas em cada porção de texto lido,
após o que os alunos recortam as imagens das características do animal referidas nesse
excerto de texto (Anexo 2), colando-as no espaço destinado para o efeito (Anexo 1 - ficha
de trabalho 1).

Momento III
· Confronto das previsões feitas com o conteúdo do texto:
– “Lembram-se dos animais que sugeriram antes da leitura do texto? Algum deles era o
“ animal armadura”? O que é que aprendemos sobre este animal?”
· Apresentação de um esquema (Anexo 3 - Ficha de trabalho 2) para síntese e organização
das ideias do texto e explicação da sua função. O esquema é preenchido com colagens e
desenhos, à medida que os alunos vão expondo a informação obtida.
· Com recurso ao esquema elaborado, os alunos fazem a síntese oral do conteúdo do texto.

actividades para o ensino da língua
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Anexo 1 · ficha de trabalho 1 · O animal armadura
Ouve a leitura do seguinte texto e cola, à frente de cada parágrafo, as imagens que se relacionam com as
informações nele contidas.

Elisabete Silva (adaptado de www.wikipedia.org)
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Anexo 2 · Complemento de Imagens para esquema de estruturação do texto informativo · “O Tatu”

insectos

aranhas

minhocas

ovos

raízes

ninhada

garras

toca

mamam

pequenas cobras

doze

tatu

frutos

noite

bosque
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Completa o esquema, com imagens ou desenhos das características do tatu.
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7 · O gato, o rato
e alguma coisa
que fazer
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Tipo de texto
Ficção narrativa/história

Indicador de actividade
› Ler para compreender a sequência da história

Nível de dificuldade

Materiais
· Testa, Fulvio (1998). O Gato e o Rato e alguma coisa que fazer. Editora Caminho
· Fichas de trabalho 1, 2 e 3 (Anexos 1, 2, 3)
· Esquema para a realização de um Mini-livro (Anexo 4)
· Imagens da história (Anexo 5)

Sequência da actividade
Momento I
· Apresentação do título da obra O Gato e o Rato e alguma coisa que fazer e diálogo sobre a
narrativa, procurando que os alunos produzam predições/antecipações sobre o seu conteúdo.
· Exploração da ilustração da capa e contracapa da obra, no sentido de:
- relacionar a ilustração com palavras do título;
- identificar dois elementos comuns à capa e contracapa.
· Identificação e enumeração (listagem) dos objectos representados nas guardas da obra.
· Reorganização dessa listagem de nomes em grupos de categorias e respectiva quantificação
(Quantos utensílios? Qual o grupo de objectos que se pode encontrar… na sala? …na
cozinha? … No quarto? … no sótão?).
· Audição da história pela voz do docente, que realiza uma leitura dialógica, de forma a activar
a participação dos alunos na construção da narrativa, partindo da interpretação das imagens
e das pistas linguísticas. (Esta leitura deve ser acompanhada com questões.)
· Ilustração/Registo do que cada aluno pensa que o gato terá encontrado depois da leitura do
excerto: «Mas olha! Aqui está ele, são e salvo. Pronto, Luís, já o encontrei.» (Anexo 1 - Ficha
de Trabalho 1, questão 1).
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· Confirmação (ou não) das hipóteses levantadas sobre o conteúdo da história, após a leitura
da mesma (Anexo 1 - Ficha de Trabalho 1, questão 2).

Momento II
· Exploração do significado do vocábulo «sótão», através da Ficha de Trabalho 2 (Anexo 2).
· Exploração/mapeamento da história, relativamente às personagens, à situação inicial, às
acções das personagens e ao desenlace final (através da utilização de imagens).
· Explicação e realização da Ficha de Trabalho 3 (Anexo 3).

Momento III
· Organização sequencial das imagens da história, aliada ao reconto oral e colectivo.
· Realização de diversas actividades escolares, de molde a consolidar o sentido global do texto:
- Elaboração de um Mini-livro seguindo o esquema apresentado;
- Organização das imagens no Mini-livro, dadas de forma desordenada;
- Identificação e desenho da imagem em falta;
- Colagem e pintura das imagens do Mini-livro.
· Divulgação do Mini-livro às outras turmas da escola.

Observações
A actividade proposta deverá ser desenvolvida em duas sessões.
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Anexo 1 · ficha de trabalho 1 · O Gato e o Rato e alguma coisa que fazer
1. Desenha e legenda o objecto que o gato encontrou.

2. E o Luís encontrou uma coisa interessante para fazer.
Onde terá ido buscar aquela ideia?
Investiga no livro.
A ideia surgiu-lhe do que viu na:
sala
cozinha
sótão
no livro

Anexo 2 · ficha de trabalho 2 · O Gato e o Rato e alguma coisa que fazer
1. De cada conjunto, risca o vocábulo intruso.

2. Completa as frases com os vocábulos dados.
A mãe estacionou o carro na
.
O pai arrumou o meu triciclo velhinho no
.
Da
vem um cheirinho a bolo de chocolate acabado de fazer.
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3. Onde arrumar? Liga correctamente.

4. Pinta:

quarto
casa de banho
a cozinha
a sala
o sótão
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Anexo 3 · ficha de trabalho 3 · Será que compreendi?

Personagens:

O que encontraram?
Sótão:
Cozinha:
Sala:

Recorta os quadrados e cola na maqueta da casa de acordo com o percurso percorrido pela personagem.

Recorta os rectângulos com palavras e cola-os nos espaços respectivos.
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Anexo 4

47

48

cadernos PNEP

Anexo 5 · imagens da história para o mini-livro e mapeamento

Todos os anexos com as actividades para imprimir estão
disponíveis no CD que faz parte deste Caderno
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Tipo de texto
Ficção narrativa/história

Indicador de actividade
› Ler para identificar momentos-chave

Nível de dificuldade

Materiais
· Bansch, Helga & Núñez, Marisa (2007). Chocolata. Editora OQO
· Anexo 1 – Sugestões de perguntas (do tipo inferencial e outras)
· Anexo 2 – Ficha Técnica da obra e características das personagens
· Anexo 3 – Bilhete de Identidade do livro
· Anexo 4 – Quebra-cabeças e ordenação de frases sobre a história
· Anexos 5 e 6 – Ordenação das gravuras da história
· Anexo 7 – Ilustração

Sequência da actividade
Momento I
· Apresentação do livro a ler, Chocolata.
· Questionamento com base no título e nas ilustrações (sobre o enredo, as personagens, …
(ex.: – O que é que o título desta história vos faz lembrar?... Acham que vão ouvir uma história
ou um texto sobre os hipopótamos?... Que personagens poderão entrar nesta história?).
· Sensibilização para pormenores das ilustrações da capa e contracapa (por exemplo, o padrão
dos azulejos que se prolonga pelas duas, a ilustração de uma banheira na contracapa…).
· Questionamento sobre as informações que se podem encontrar na capa e lombada de um livro.

Alternativa
· Registo no quadro das respostas dadas pelos alunos (título, autor, ilustrador, editora),
completando com as informações retiradas da capa do livro.
· Leitura, apontando as palavras “autor, ilustrador, título e editora”.
· Questionamento aos alunos sobre as letras suas conhecidas nas palavras registadas.
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Momento II
· Leitura oral da história, feita pelo professor, fazendo paragens estratégicas para colocar
perguntas do tipo inferencial, de antecipação e outras, sobre personagens, lugares, …
(Sugestões de perguntas - Anexo 1).
· Após cada paragem da leitura, condução à confirmação das inferências feitas pelos alunos,
pela visualização das imagens, ou diálogo sobre o período do texto que confirma ou não a
inferência feita.
· Sensibilização para a estética das ilustrações, mostrando as páginas do livro ou projectando
a versão digitalizada da história. (Sugestões: na página 6, despertar a atenção para o
pormenor de Teófilo, chorando e acenando com um lenço aquando da partida de Chocolata
para a cidade; na página 18, o título do livro na livraria está escrito com um “X”– “Xocolata”;
despertar a atenção para os pormenores do pássaro pica-boi que acompanha a Chocolata
ao longo de toda a história, dando origem a uma história paralela;…)

Momento III
· Preenchimento da Ficha Técnica do livro em estudo (Anexo 2).
· Identificação e registo de algumas características das personagens Chocolata e Teófilo a
partir das suas acções (ex.: a Chocolata partiu à descoberta da Casa de Banhos,… - é
aventureira; Teófilo gosta de fazer macaquices… - é brincalhão…) (Anexo 2).
· Identificação de palavras-chave da história através do preenchimento de um quebra-cabeças
(Anexo 4).
· Ordenação sequencial de várias frases, de acordo com a história. As frases podem ser
recortadas e coladas no caderno de modo a permitir uma leitura sequencial (Anexo 4).

Alternativa
· Bilhete de Identidade do livro – colagem das etiquetas do rodapé da ficha nos espaços
referentes ao autor, ilustrador e título da obra (Anexo 3).
· Ordenação e colagem, em trabalho de pares, das imagens da história (Anexos 5 e 6).
· Ilustração individual do momento mais apreciado da história (Anexo 7).
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Anexo 1
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Anexo 2
1. Preenche o quadro da ficha técnica da obra Chocolata:

2. Regista as características da Chocolata e do Teófilo:
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Anexo 3
Esta é a história que acabámos de ler.
Observa a capa e a folha de rosto do livro com muita atenção.
Completa o Bilhete de Identidade do livro, colando nos espaços que se seguem as etiquetas em rodapé.
Bilhete de Identidade

Anexo 4
1. Resolve o quebra-cabeças, descobrindo as palavras-chave da história.

1. Lugar onde vivia a Chocolata; 2. Amigo de Chocolata; 3. O que fez a hipopótama; 4. Motivo que a levou à cidade; 5. O
que gostava de fazer o Teófilo além de escutar as conversas do vento… ; 6. O que comprou a Chocolata na sapataria;
7. Qual o presente que comprou para o amigo.; 8. Onde dormiu a Chocolata; 9. À noitinha, Teófilo contou-lhes uma…
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2. Lê e numera as frases de 1 a 9 de acordo com a história.
Recorta-as e cola-as por ordem no teu caderno.

Anexo 5
A história da Chocolata está toda baralhada!
› Recorta as imagens.
› Ordena-as e cola-as de acordo com a história, na ficha seguinte.

actividades para o ensino da língua

Anexo 6 · A história da Chocolata

Anexo 7
Ilustra o momento da história que mais apreciaste.
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2 · O ratinho
marinheiro

Tipo de texto
Poesia/narrativa

Indicador de actividade
› Ler para conhecer processos de evitar repetições no reconto

Nível de dificuldade

Materiais
· Soares, Luísa Ducla (2008). O Ratinho Marinheiro. Porto: Editora Civilizações
· Ficha de apoio ao professor - exemplos de questões a colocar (Anexo 1)
· Cartões com ilustrações da história (Anexo 2)
· Exemplo de trabalho a realizar - frases dos alunos sobre a história (Anexo 3)
· Ficha de trabalho - texto desordenado (Anexo 4)
· Exemplo de trabalho a realizar - texto ordenado (Anexo 5)
· Exemplo de trabalho a realizar - texto a pares (Anexo 6)
· Exemplo de trabalho a realizar - texto colectivo (Anexo 7)

Sequência da actividade
Momento I
· Mobilização dos conhecimentos prévios através da antecipação do conteúdo da obra com
base no título, capa e contracapa: explorar o habitat do rato; vocabulário relacionado com
a vida marítima; questionar a possível relação entre o rato e a vida marítima; relacionar a
ilustração com o título.
· Leitura do livro O Ratinho Marinheiro, com paragens em momentos estratégicos para
colocação de perguntas (Anexo 1).
· Distribuição de cartões com as ilustrações da história (Anexo 2).
· Identificação dos momentos da história representados nas ilustrações.
· Ordenação dos cartões e reconto oral da história com base nas ilustrações. Registo no
quadro das frases dos alunos sobre a história (Anexo 3).
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Momento II
· Análise das frases produzidas, salientando o facto de estas não constituirem um texto coeso,
mas sim um conjunto de frases sem interligação e com repetição excessiva de palavras.
· Distribuição de ficha de trabalho com um texto contendo frases desordenadas (Anexo 4).
· Organização sequencial das frases desordenadas.
· Escrita do texto com base nas frases organizadas anteriormente.
· Consciencialização, por parte dos alunos, de que existe interligação nas frases de forma a
constituir um texto.
· Reconhecimento de que o texto não contempla os nomes de forma explícita, mas que se
encontram referenciados.
· Identificação e destaque no texto ordenado das palavras que se referem ao ratinho e à baleia:
o rato, de vermelho e a baleia, de azul (Anexo 5).

Momento III
· Escrita de um texto, a pares, com base na história. O professor apoia os grupos no sentido
de estes encontrarem expressões alternativas aos nomes próprios (Anexo 6).
· Apresentação e discussão dos textos no grupo turma, atendendo aos aspectos trabalhados
anteriormente: utilização de diversas expressões/palavras para referir os nomes.
· Escrita colectiva de um texto final, a fim de consolidar as expressões referenciais anafóricas
(Anexo 7).
· Identificação e destaque no texto das palavras que se referem ao ratinho e à baleia: o rato,
de vermelho e a baleia, de azul (Anexo 7).
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Anexo 1 · ficha de apoio ao professor
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Anexo 2 · ilustrações desordenadas
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Anexo 3 · frases dos alunos

Anexo 4 · ficha de trabalho
1. Ordena as frases de acordo com a sequência da história.

2. Escreve o texto com as frases ordenadas.
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Anexo 5 · texto ordenado · O ratinho marinheiro
O ratinho gostava tanto de ver o mar, que ∅ queria ser marinheiro.
Um dia, ∅ fez um barco com uma noz, uma rolha, uns palitos e uma folha.
O pequeno animal viajou durante muito tempo pelo mar fora. Na sua viajem, o ratinho viu peixes variados
e barcos muito diversificados.
Um dia, ∅ encontrou uma baleia enorme que o engoliu, juntamente com o barco. Dentro da barriga dela, o
pequeno animal sentia-se muito aflito.∅ Lembrou-se então de lhe espetar os palitos que ∅ tinha usado como
remos. A baleia deu tantos pulos que encalhou numa praia, ∅ deixando a boca aberta. O ratinho saltou para
a areia e ∅ viu o lugar maravilhoso onde ∅ tinha ido parar.
Feliz, ∅ resolveu ficar ali a viver.

Anexo 6 · Um texto realizado a pares
“O Ratinho Marinheiro vivia num pequeno buraco frio. Ele, se não fosse rato, queria ser marinheiro.
Certo dia, ele construiu um barco e foi dar a volta ao mundo até que o pequeno animal encontrou uma baleia
que engoliu o pequeno mamífero.
Vendo-se lá dentro, ele picou a barriga da baleia. Entretanto, o monstro mamífero encalhou numa ilha e
vomitou o pequeno animal. Uma vez fora da baleia, nesta ilha o Ratinho Marinheiro construiu uma casa com
conchas. Ele viveu lá feliz para sempre.”

Anexo 7 · Texto colectivo
“O Ratinho Marinheiro vivia num pequeno buraco frio e, se ∅ não fosse rato, ∅ queria ser marinheiro.
Certo dia, ∅ construiu um barco e ∅ foi dar a volta ao mundo até que ∅ encontrou uma baleia que o engoliu.
Vendo-se lá dentro, ∅ picou-lhe a barriga. ∅ Perturbada com as picadelas, ∅ encalhou numa ilha e ∅
vomitou-o. Uma vez cá fora, o pequeno animal construiu uma casa com conchas onde ∅ viveu feliz para
sempre.”
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Tipo de texto
Informativos/tabelas e planta

Indicador de actividade
› Ler para usar a informação disponível na organização de uma ida ao teatro

Nível de dificuldade

Materiais
· Planta do Teatro Rivoli e respectivas instruções (apresentação em PowerPoint) (Anexo 1)
· Instruções anexas à planta (tabela de preços, condições especiais, horários, contactos)
(Anexo 2)
· Calendário (Anexo 3)
· Ficha de trabalho (Anexo 4)

Sequência da actividade
Momento I
· Conversa sobre a ida ao Teatro Rivoli em que os alunos manifestam a sua opinião acerca do
espectáculo a que assistiram.
· Diálogo sobre como se deve organizar uma ida ao teatro (neste caso, ao Teatro Rivoli,
espectáculo “Feiticeiro de Oz”), em que se referem os seguintes aspectos: saber os horários,
comprar os bilhetes, organizar o transporte, …

Momento II
· Apresentação de um PowerPoint com a planta da sala do Teatro Rivoli, onde os alunos
assistiram a uma peça de teatro.
· Debate, com toda a turma, acerca dos melhores lugares da sala para assistir ao espectáculo,
e porquê.
· Visualização e localização, na planta da sala do teatro Rivoli, do lugar onde cada aluno esteve
sentado durante o espectáculo.
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· Leitura, no ecrã, das seguintes informações/instruções:
- como se pode fazer uma reserva;
- quais os diferentes preços;
- como contactar o teatro;
- em que dias da semana podem ir.

Momento III
· Divisão da turma em grupos de três alunos.
· Leitura, análise e resolução de uma ficha de trabalho (Anexo 4), em que são colocadas
diferentes questões relativas à organização de uma ida ao teatro. A resolução desta ficha
implica a consulta dos seguintes materiais: planta do Teatro Rivoli, tabela de preços, horários
e calendário – documentos fornecidos anteriormente.
Apresentação dos seguintes diapositivos:

Terceiro momento da actividade – consulta de materiais e resposta a questões
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Anexo 1 e 2 · O feiticeiro de Oz · planta da sala
Teatro Rivoli Porto › Palco

Anexo 3 · Dezembro /2009
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Anexo 4 · ficha de trabalho
Lê, pensa e responde às seguintes perguntas:
1. Quanto custa um bilhete para o 1.º Balcão?
€ 10
€ 12
€8
€ 20
2. Qual é a cor que representa o 3.º Balcão?
azul
verde
amarela
rosa
3. Quantas pessoas podem assistir no máximo ao espectáculo?
71 pessoas
700 pessoas
100 pessoas
771 pessoas
4. Quanto custa um bilhete para a Fila N?
€ 10
€ 12
€8
€ 20
5. Entre que dias da semana beneficiam as escolas de condições especiais?
entre a Segunda e a Sexta-feira
entre o Domingo e a Terça-feira
entre a Terça e a Sexta-feira
entre a Terça-feira e o Domingo
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6. A que horas há espectáculo no dia 9 de Dezembro?
só às 15:00h
às 10:30h e às 15:00h
só às 10:30h
não há espectáculo
7. Poderás ir assistir ao espectáculo numa Segunda-feira?
sim
não
não sei
8. Quantos professores entram gratuitamente por cada 25 alunos que assistam ao espectáculo?
2
4
6
0
9. Deverias ir assistir ao espectáculo, com a tua escola, no dia 5 de Dezembro? Porquê?
R:
10. Poderias ir assistir ao espectáculo, com a família, no dia 8 de Dezembro? Porquê?
R:
11. Qual o número de telefone que podes usar para fazeres uma reserva?
R:
12. De que outra forma poderás efectuar a tua reserva?
R:
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4 · A colega
discreta
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Tipo de texto
Descritivo/descrição de uma colega

Indicador de actividade
› Ler para rever um texto

Nível de dificuldade

Materiais
· Texto “A colega discreta” (Anexo 1)
· Exemplo da análise do texto - aspectos a melhorar (Anexo 2)
· Esquema (Anexo 3)
· Esquema reformulado (Anexo 4)
· Listagens de palavras (Anexo 5)
· Texto reescrito (Anexo 6)
· Lápis de cores variadas

Sequência da actividade
Momento I
· Selecção de um texto escrito por um aluno (Anexo 1).
· Distribuição de uma cópia do texto.
· Leitura do texto pelo professor.
· Identificação dos aspectos a melhorar (Anexo 2): erro ortográfico – contornar a vermelho;
pontuação – traço azul; uso de letra maiúscula – contornar a verde; repetições – pintar de
cores variadas; ideias desorganizadas (o professor diz que este aspecto vão aprender a
melhorá-lo em conjunto, no momento seguinte).

Momento II
· Identificação das características da pessoa descrita, sublinhando de cor-de-rosa as palavras
do texto (Anexo 2).
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· Elaboração de um esquema que inclua todas as características identificadas (Anexo 3).
· Formação de conjuntos com as carecterísticas presentes no esquema, sublinhando-as de
cores variadas atendendo aos agrupamentos efectuados (Anexo 3).
· Identificação de categorias para os conjuntos formados, escrevendo-as com as mesmas
cores com que sublinharam as características no esquema (Anexo 3).
· Ordenação das categorias, tendo em consideração que cada uma delas irá corresponder a
um parágrafo do texto a escrever (Anexo 3).
· Identificação de características que, dentro da mesma categoria, podem ser agrupadas
(Anexo 3).
· Reformulação do esquema de acordo com as categorias identificadas (Anexo 4).
· Elaboração, em grupo/turma, de listagens de palavras a utilizar na reescrita do texto,
evitando as repetições (Anexo 5).

Momento III
· Reescrita colectiva do texto atendendo aos aspectos trabalhados: definição de parágrafos
de acordo com as categorias efectuadas; sequência dos parágrafos; identificação de
palavras para se referir à pessoa a descrever; identificação de palavras para apresentar as
características da pessoa a descrever (Anexo 6).

Observações
A actividade proposta desenrolou-se a partir do jogo «O(A) colega discreto(a)», que consiste
na escrita de um texto a descrever um colega da escola, para que os restantes o identifiquem
com as pistas fornecidas, sem fazer referência ao seu nome.
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Anexo 1 · texto

Anexo 2 · análise do texto
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Anexo 3 · esquema

Anexo 4 · esquema reformulado
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Anexo 5 · listagens
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Anexo 6 · texto reescrito
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5 · História de
um papagaio
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Tipo de texto
Dramático

Indicador de actividade
› Ler para conhecer a estrutura de um texto dramático

Nível de dificuldade

Materiais
· Torrado, António (1995). Teatro às Três Pancadas. Livraria Civilização Editora.
· Ficha de trabalho (Anexo 1).

Sequência da actividade
Momento I
· Apresentação do título do texto – “História de um papagaio” – e da imagem inicial.
· Desenvolvimento de estratégias de antecipação relativamente ao tipo de texto e ao seu
conteúdo:
- “Pela observação desta imagem, são capazes de deduzir se o texto que vamos ler é
ficcional ou não ficcional? Justifiquem.”
- “Quem serão as personagens do texto?”
- “O que saberão sobre papagaios?”
· Apresentação da página seguinte,que contém a informação relacionada com as personagens
e adereços.
· Colocação de outras questões, após leitura das informações apresentadas:
- “Conhecem as palavras: emigrante, coro, figurantes? São capazes de explicar o seu
significado?”;
- “Onde podemos encontrar um coro? E figurantes?”
- “Com que outras coisas pode aparecer relacionada a palavra adereços?”
- “Já têm uma ideia mais precisa sobre o texto? Será ficcional ou não ficcional?”

76

cadernos PNEP

· Apresentação de um excerto do texto e condução dos alunos na descoberta dos elementos
constituintes de um texto dramático, sem referir de que tipo de texto se trata.
· Observação da mancha gráfica e constatação de que:
- há palavras destacadas à esquerda da página que correspondem às personagens
enumeradas na página anterior;
- à direita das personagens, seguido de um travessão, está o que elas dizem (a sua fala);
- em certos momentos aparecem frases colocadas entre parêntesis, escritas com um tipo de
letra diferente, que contêm informações sobre espaços, comportamentos, aparecimento
de novas personagens…

Momento II
· Leitura do texto na íntegra, primeiro individualmente, depois em grande grupo, assumindo as
diferentes personagens. Um aluno lê as frases escritas entre parêntesis.
· Identificação das palavras desconhecidas e explicitação do seu significado (pelo contexto,
dicionário.)
· Diálogo sobre a função deste tipo de texto e conclusão de que serve para ser representado
– texto dramático.
· Leitura de um excerto e diálogo sobre a função das frases entre parêntesis e nomes das
personagens e constatação de que não são ditos durante a representação.
· Explicação de que o texto dramático é formado por dois textos: o principal, constituído pelas
falas das personagens, o secundário, pelas didascálias (nome das personagens e outras
informações que o autor dá).

Momento III
· Apresentação de uma ficha de trabalho (Anexo 1) para consolidação dos conteúdos
abordados e compreensão do texto.
· Verificação das conclusões a que chegaram os alunos e promoção de troca de ideias sobre
o trabalho desenvolvido.

Momento IV
· Dramatização do texto.

actividades para o ensino da língua
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Anexo 1 · ficha de trabalho · História de um papagaio
1. Relaciona o texto que leste com um dos seguintes esquemas.
Assinala com um x a opção que escolheste:

2. Assinala, no esquema seguinte, a posição que ocupam as palavras ou expressões da coluna ao lado:

a. Nomes das personagens
b. Título
c. Falas das personagens
d. Orientações que o autor dá aos actores, indicações
sobre o cenário, ou outro tipo de explicações.
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3. Pinta de:
› Vermelho – as etiquetas das didascálias;
› Azul – as etiquetas com as falas das personagens.

4. Lê as tiras. Como podes verificar, algumas indicam as personagens do texto, outras dizem respeito às
suas falas e há, ainda, as didascálias. Recorta-as.

actividades para o ensino da língua

5. Completa o excerto do texto de teatro, colando as tiras que recortaste nos sítios correctos:
Lavrador –

(Silêncio.)
– Fala! Diz qualquer coisa, nem que seja uma parvoíce!

Lavrador –

Voz do Papagaio –
– Não há dúvida! Não há dúvida!
(fazendo eco)
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6 · O macaco
Umbelino

Tipo de texto
Ficção narrativa/ história

Indicador de actividade
› Ler para identificar os componentes da narrativa

Nível de dificuldade

Materiais
· http://www.google.pt
· Guião de Trabalho/Navegação (Anexo 1)
· Torrado, António. “O Macaco Umbelino” e “Outra do Macaco Umbelino” in História do dia, in
http://www.historiadodia.pt.
· «Avental de Histórias» – Cartões
· Ficha de Trabalho (Anexo 2)

Sequência da actividade
Momento I
· Convite aos alunos para anteciparem o conteúdo da aula, a partir das seguintes actividades:
- «Jogo da Forca», no quadro, para identificação do nome do autor;
- «Puzzle» para a visualização do retrato do autor.

· Pesquisa sobre a biografia e a bibliografia do autor feita através de computadores com
acesso à Internet e com apoio do Guião de Trabalho/Navegação (Anexo 1).
· Organização de um cartaz de divulgação, em formato A3, que inclua a biografia, a bibliografia,
a fotografia e a caricatura de António Torrado.
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Momento II
· Prosseguimento da pesquisa, com o auxílio do referido Guião de Trabalho, relativamente à
audição da história “O Macaco Umbelino” in página historiadodia.pt.
· Identificação do significado das expressões “macacos me mordam” e “macacos à solta” e
aplicação das referidas expressões a outras situações.

· Confronto e reflexão sobre as propostas apresentadas pelos diferentes grupos, relativamente
aos cartões para o «Avental de Histórias», estratégia já conhecida dos alunos (Anexo 1).

Momento III
· Audição da história “Outra do macaco Umbelino” in página historiadodia.pt e elaboração de
uma ilustração, no sentido de se promover a compreensão da leitura.
· Após a identificação das principais partes da história, em trabalho de grupo, procede-se
à ilustração e legendagem de cada uma das partes identificadas (todos os grupos ilustram
todas as partes identificadas).
· Caracterização da personagem principal desta história e da anterior: pontos comuns e os
que as diferenciam (Anexo 2).
· Recolha e registo de expressões idiomáticas relacionadas com o vocábulo “macaco”.
Prosseguimento do trabalho com a explicitação escrita do sentido das expressões idiomáticas
seleccionadas (Exemplos: sorte macaca, ter macaquinhos no sótão, cada macaco no seu
galho, pentear macacos, macacos me mordam, pintar a macaca, macacos à solta,…).

Observações
A actividade proposta deverá ser desenvolvida em duas sessões.
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Anexo 1 · guião de trabalho/navegação
“Em busca de

”

Docente:
Bem- vindos a bordo do navio Zezinho Gafanhoto!
Deliciem-se com mais uma viagem ao Planeta da Internet e pratiquem o o o o oooo Internetês…
Preparados? Já têm o bilhete? O GPS está a funcionar? E o Guião…?
Muito bem, aqui vamos nós! Ao trabalho!!!
Não te esqueças de que tens de seguir todos os passos com muita atenção.
› Clica no ícone do Internet Explorer duas vezes.
› Escreve o endereço: http://www.google.pt.
› No motor de busca escreve António Torrado. Clica em pesquisa.
› Procura o link (página) António Torrado – Wikipédia, a enciclopédia livre.
› Clica. Tens então à tua frente uma biografia de António Torrado.
› Vamos lá testar a tua capacidade de selecção de informações.
António Torrado nasceu em ________ em ________. Licenciou-se em ___________ pela ___________
_________.
Começou a publicar aos ________________.
A sua actividade profissional é variada: ____________,____________,____________, ____________,
____________ e ____________.
Trabalhou _____________ com _______________.
Nos dias de hoje é _____________ do curso ______________________________ de arte infantil, e
_______________ residente na _______________ em Lisboa.
Recentemente começou a trabalhar em _____________ e ______________ para a infância e juventude.
Em 1987 publicou ________________________, da Editora __________________.
História com grilo dentro foi escrita em ________.
Corre, corre Cabacinha foi ilustrada por ____________________.
Com Maria Alberta Menéres escreveu __________________ em 1977.
› Faz uma selecção das obras deste autor que já lemos (na íntegra e/ou excertos) e transcreve os seus títulos:
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› E agora retrocede. Procura o link (página) História do dia.
Clica. Estás no endereço: http://www.historiadodia.pt
› Já conheces este site? sim
não
E agora… procura a história «O macaco Umbelino»
› Clica em arquivo. Agora é só procurar, procurar…
› Uma pista? Claro. Procura num mês ímpar do 2.º semestre.
› Em que data foi a história contada?
mês:
dia:
autor:
ilustrador:
› Presta muita atenção. Escreve quatro palavras que penses que vais ouvir nesta história.
Como? Estás a sonhar?!!!
Nem dá para acreditar….
Nada de sonhar e toca a escrever…

› Agora vais ouvir a história, com muita atenção.
Clica em cima de “O Macaco Umbelino”.
E agora?! Qual o botão que tens de activar para ouvires a história?

› Ouve com atenção.
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› Acertaste em quantas palavras?

Quais?

› Em que língua ou línguas está a história que ouviste?
› O início desta história fez-te lembrar que conto?

› Escreve a frase que provocou o desenlace final.
«

»

› Que expressão utiliza António Torrado para descrever a caligrafia do macaco Umbelino?

› Ora, ora… o que temos nós aqui?!

actividades para o ensino da língua

› Elabora os cartões para os bolsos do Avental de Histórias.
Tens de te lembrar do herói, do local da história, do que vai acontecer…
Concentra-te.

Impecável!!! E… e… e… e… agora, para seres um super marinheiro, completa o título deste guião.
Como prémio por teres sido um marinheiro exemplar vais fazer mais uma visita ao endereço
http://www.historiadodia.pt.
Lá vais ter uma surpresa…
No Arquivo, clica no mês de Setembro e lê a história «Outra do Macaco Umbelino».
Boa Leitura!

Exemplos de cartões para o “avental de histórias” (estes sobre a história “o Macaco do rabo cortado)”
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Anexo 2 · ficha de trabalho
1. Completa o seguinte esquema:

2. Recolhe expressões idiomáticas em que entre o vocábulo “macaco” e explicita os seus significados.

actividades para o ensino da língua

7 · O gato do
chapéu
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Tipo de texto
Poesia/narrativa

Indicador de actividade
› Ler para captar recursos que enriquecem o poema

Nível de dificuldade

Materiais
· Dr. Seuss (2004). O gato do chapéu. Lisboa: Gradiva Júnior
(um livro por cada grupo de três alunos)
· Ficha de Trabalho 1 - em formato A3 (Anexo 1)
· Ficha de Trabalho 2 (Anexo 2)
· Ficha de Trabalho 3 (Anexo 3)
· Ficha de Trabalho 4 (Anexo 4)
· Jogo «Brincar com a Poesia» (Anexo 5)

Sequência da actividade
Momento I
· Antecipação de conhecimentos prévios a partir da leitura do título do livro O gato do Chapéu,
tendo em conta as atitudes comportamentais dos gatos, a enumeração de profissões em que
o uso do chapéu é obrigatório e a associação a outras histórias e filmes vistos sobre gatos.
· Diálogo sobre as sensações (tácteis, auditivas e visuais) e sentimentos experimentados
durante a audição da leitura do poema O gato do chapéu. Registo (colectivo) na Ficha de
Trabalho 1, em formato A3 (Anexo 1).
· Organização da turma em grupos de três alunos e distribuição de um livro por cada grupo.
· Leitura dos alunos seguindo as indicações do docente:
- em coro;
- de forma dialogada;
- exprimindo tristeza, alegria…;
- de forma dramatizada.
· Mobilização de informações textuais implícitas ou explícitas no texto, perante questões
levantadas pelo docente.
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· Identificação e sequencialização dos episódios centrais da poesia, através da construção de
uma linha do tempo em que o gato esteve na casa dos meninos, associando os marcadores
aos acontecimentos ocorridos (registo no quadro).
· Esquematização, numa tabela, dos sentimentos e sensações, relacionando-os com as
respectivas personagens (Ficha de Trabalho 2 – Anexo 2).

Momento II
· Correspondência entre vocábulos sinónimos, explicitando o significado de palavras
desconhecidas (lérias, desfaçatez, sensaboria e supetão, balbúrdia, estapafúrdia, alarido,
sisudo, retorquiu) pelo contexto e/ou o radical das palavras, através dum exercício de HOT
POTATOES (Ficha de Trabalho 3 – Anexo 3).
· Distribuição de POST IT pelos grupos, para enriquecimento do poema com a inclusão de
novas onomatopeias.
· Apresentação das opções tomadas pelos diferentes grupos e justificação das mesmas.
· Identificação de pares de rimas: palavras cujos sons semelhantes se encontram nas palavras
do fim dos versos.
· Discussão sobre a função das rimas e das repetições, tendo em conta a musicalidade do
poema e a relação entre as palavras que rimam.
· Aplicação e sistematização (Ficha de Trabalho 4 – Anexo 4).
· Reescrita de partes do poema lido (poema com lacunas), preenchendo os espaços em
branco com palavras que rimem e que conferem sentido (Ficha de Trabalho 4 – Anexo 4).

Momento III
· Exploração do jogo «Brincar com a Poesia»:
- Batalhas de rimas;
- Batalhas de expressões;
- Perguntas e respostas rimadas;
- Falar depressa.

Observações
A actividade proposta deverá ser desenvolvida em várias sessões.

actividades para o ensino da língua

Anexo 1 · ficha de trabalho 1
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Anexo 2 · ficha de trabalho 2

Anexo 3 · ficha de trabalho 3
› Para fazer é preciso aceder ao CD.

actividades para o ensino da língua
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Anexo 4 · ficha de trabalho 4
E, com um sorriso
de orelha a orelha,
ele abriu a tampa
da caixa vermelha

«O Coiso Primeiro
é um bom rapaz
e o Coiso Segundo
não lhe fica atrás!»

«É com alegria
que vos apresento
estes dois amigos
de grande talento!»

A Ana e eu
ficámos espantados
com aqueles dois Coisos
tão bem-educados.

1. Sublinha, a cores diferentes, os sons semelhantes que se encontram nas palavras do fim dos versos.
1.1. Regista, na tabela, as palavras e o verso em que aparecem, como no exemplo.

2. Preenche os espaços em branco deste excerto do poema com palavras que rimem e que conferem sentido.
O Sol não brilhava
(potes)
chovia a ___________.
Ficámos em casa,
(capotes)
sem __________.

Como gostaríamos
De brincar _____________!
Mas era impossível
numa ________________

A Ana e eu
estávamos colados
em frente da janela
tristes e ____________.

Que podíamos fazer?
__________________
Que tempo tão frio!
Oh! ____________

cadernos PNEP

Anexo 5 · Brincar com a poesia
Para fazer é preciso aceder ao CD.

POESIA

92

PARTIDA ›
Brincar com a poesia › Regras do Jogo
Material:
› Tabuleiro interactivo;
› Sinalizadores interactivos;
› Cartões interactivos: Batalha de rimas; Batalha de expressões; Pergunta e resposta rimadas; Falar depressa;
› Quadro interactivo;
› Computador;
› Caneta;
› Dado.
Regras:
› As equipas são formadas por 3 ou 4 jogadores. Cada equipa escolhe um porta-voz.
› Haverá um “juiz” que será o elemento que lê os cartões/questões (com sugestões de respostas).
› As questões são colocadas de acordo com as cores de cada casa. Sempre que uma equipa diferente ficar
colocada na mesma casa, responde à questão seguinte, que aparece organizada por ordem alfabética.
› O dado é lançado. O número de pintas indicará as casas que o porta-voz da equipa irá percorrer.
› Por cada resposta errada, a equipa terá de ficar uma vez sem jogar.
› Existem casas em que as equipas avançam e outras em que recuam.
› Ganha a equipa que chegar em primeiro lugar à POESIA.

Todos os anexos com as actividades para imprimir estão
disponíveis no CD que faz parte deste Caderno

actividades para o ensino da língua

1 · O pescador
que nunca
pescava nada
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Tipo de texto
Narrativa/ficção

Indicador de actividade
› Ler para compreender o sentido local e global do texto

Nível de dificuldade

Materiais
· Bergonse, R. (2007). O Pescador que Nunca Pescava Nada. Porto: Ambar
· site: http://e-livros.clube-de-leituras.pt/ (biblioteca digital)
· computador com acesso à internet
· 4 cartões com ilustrações da história (Anexo 1)
· Ficha de Trabalho 1 – tabela para caracterização das personagens (Anexo 2)
· Tabela igual ao Anexo 2, mas em grande formato para fixação no quadro
· Ficha de Trabalho 2 – Excertos da história intercalados com questões (Anexo 3)
· Exemplo do trabalho a realizar - identificação de expressões/palavras que se referem às
personagens (Anexo 4)
· Ficha de Trabalho 3 – Tabela para registo de expressões/palavras que se referem às
personagens (Anexo 5)
· Ficha de Trabalho 4 – Texto elaborado com base nas ideias da história para reescrita (Anexo 6)
· Lápis de cores variadas

Sequência da actividade
Momento I
· Apresentação de 4 ilustrações da história (Anexo 1) e antecipação do seu conteúdo: temática
central; onde irá decorrer; quem será a pessoa que aparece em 2 das ilustrações; qual será
o seu passatempo; como é que o peixe irá parar a uma mão; o que irá acontecer ao peixe;
relação entre as 4 ilustrações.
· Audição da história – até à página 4, incluvive (biblioteca digital).
· Distribuição da ficha de trabalho com uma tabela para caracterização das personagens
da história (Anexo 2) e fixação no quadro da mesma tabela, mas em grande formato, para
preenchimento pelo grupo turma.
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· Análise da tabela: referência a 4 personagens (pescador, mulher, filho e peixe); referência a 3
elementos temporais (“Há muitos anos…”, “Muito tempo depois…”. “Agora…”).
· Identificação da personagem da história de quem os alunos já dispõem de informação e do
momento a que se refere a caracterização dessa personagem.
· Preenchimento colectivo da tabela com a caracterização da personagem e registo individual
(Anexo 2).
· Audição da história – até à página 6, inclusive (biblioteca digital).
· Continuação da caracterização colectiva da personagem na tabela em grande formato,
atendendo ao momento a que se refere, e registo individual (Anexo 2).
· Audição da história – até à página 30, inclusive (biblioteca digital).
· Continuação da caracterização do pescador e das restantes personagens, tendo como
referência os 3 elementos temporais, através do preencimento colectivo da tabela em grande
formato e do registo individual (Anexo 2).
· Levantamento de hipóteses para o título da história, atendendo ao conhecimento que já
possuem da mesma.
· Apresentação do livro e diálogo sobre o título da história: remete para uma alteração no
decorrer dos acontecimentos.
· Leitura pelo professor, a partir do livro, da expressão «Bem, depois daquele dia…», a qual
segue a sequência de leitura efectuada em formato digital.
· Antecipação do que irá acontecer ao pescador a partir do momento em que pescou o peixe.
· Audição do resto da história (biblioteca digital).

Momento II
· Distribuição da ficha de trabalho (Anexo 3) com vários excertos da história intercalados com questões.
· Organização da turma em grupos de 2 alunos.

actividades para o ensino da língua
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· Leitura a pares dos excertos da história.
· Resposta às questões com base nas informações presentes no texto, nos seus conhecimentos
prévios e em inferências.
· Registo individual das respostas às questões.
· Apresentação à turma das respostas e respectiva justificação.

Momento III
· Leitura dos excertos do texto (Anexo 3) para identificação e destaque de expressões/
palavras que se referem ao pescador e ao peixe, pintando-as com cores diferentes: pescador
– vermelho; peixe – azul (exemplo em Anexo 4).
· Constatação de que, ao longo do texto, há múltiplas referências ao pescador e ao peixe sem
que essas palavras apareçam escritas.
· Distribuição da ficha de trabalho com uma tabela para registo de expressões/palavras que se
referem ao pescador e ao peixe (Anexo 5) e seu preenchimento.
· Verificação de que existem expressões/palavras que permitem interligar as várias frases,
transformando-as num texto, sem que seja necessário utilizar o mesmo referente.
· Distribuição de um texto elaborado com base nas ideias da história, mas com bastantes
repetições de palavras (Anexo 6).
· Identificação e destaque das repetições presentes no texto, sublinhando-as com cores
diversas, de acordo com o respectivo referente.
· Reescrita do texto, substituindo as repetições por variadas expressões/palavras para o
mesmo referente.

Observações
A actividade proposta deverá ser desenvolvida em várias sessões.
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Anexo 1 · Cartões com ilustrações da história

Bergonse, R. (2007). O Pescador que Nunca Pescava Nada. Porto: Ambar

actividades para o ensino da língua

Anexo 2 · ficha de trabalho 1
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Anexo 3 · ficha de trabalho 2
Lê com atenção algumas partes da história e responde:
“Alguma vez ouviram falar naquele pescador que nunca pescava nada? Podem encontrá-lo todos os dias,
lá ao fundo do pontão. É aquele velhote de rosto enrugado, sentado num banquinho, com uma cana muito
comprida e fininha nas mãos, e um balde ao lado. […] Reparem também que há sempre um sorriso muito
leve nos cantinhos da sua boca.”
1. Onde ficaria o pontão?
2. Para que seria o balde ao lado dele?
3. Porque estaria o pescador com um sorriso nos lábios se nunca pescava nada?

“Passou-se uma coisa com ele que gostava de vos contar. Há muitos, muitos anos, era ele ainda um
jovem, a coisa que mais gostava era de ir à pesca. […] Com um gesto rápido, atirava a linha para a água,
e ficava à espera que algum peixe abocanhasse o isco, com os olhinhos fixos naquela bóia colorida, que
andava para cima e para baixo com as ondas.”
4. Que linha atirava ele para a água?
5. Porque ficava com os olhinhos fixos na bóia?

“ […] Nessa altura, houve uma vez, uma só vez, em que apanhou qualquer coisa. […] De repente a bóia
desapareceu e quando ele começou a puxar a linha havia qualquer coisa a remexer-se debaixo de água!
“Um peixe!”, pensava ele, de pé, a recolher a linha, com o coração aos saltos. […] Da água saiu então um
pequeno peixinho prateado, retorcendo-se. O pescador olhou para ele de perto. Era um peixinho jovem.
[…] Segurando-o cuidadosamente para não o magoar, devolveu-o à água.”
6. Porque desapareceu a bóia?
7. Porque estaria o peixito “retorcendo-se”?
8. Porque o terá devolvido à água?
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“Passaram-se semanas, meses, e nunca mais apanhou nada. […] Quando chegava a casa, desanimado,
a mulher dizia-lhe, trocista: «Lá foste tu dar de comer aos peixes outra vez. Se juntasses todo o dinheiro
que já gastaste no isco para nada, íamos os dois comer uma caldeirada a um restaurante durante uma
semana!» Ele não ligava.”
9. Porque chegaria o pescador desanimado a casa?
10. Porque não ligaria ele ao que a mulher dizia?

“A mulher não compreendia aquela sensação de mistério que o pescador sentia quando ficava quieto a
olhar para a água sabendo que a qualquer momento algum animal daquelas profundezas misteriosas
podia abocanhar o seu isco e dar um puxão na sua linha. Ah, como o seu coração saltaria quando isso
acontecesse.”
11. Porque saltaria o coração do pescador?
“Mas os peixes são uns bichos difíceis de compreender. […] Agora leiam com atenção, porque vocês não
vão acreditar no que acabou por acontecer. […] Certa madrugada de Outono, lá se ouviam as galochas
de borracha do nosso amigo. […] De repente, a pequena bóia desapareceu. Sentiu um terrível puxão na
linha e outro. Alguma coisa tinha mordido o isco.”
12. Para onde iria o nosso amigo de galochas?
13. O que teria mordido o isco?
“ […] Puxou e puxou a linha e à medida que a linha era recolhida ele conseguia discernir alguma coisa
grande e escura. Entretanto, outro pescador que andava por ali vira tudo e viera ajudá-lo. Era um peixe,
enorme e brilhante. Era um robalo. Com as guelras a abrir e a fechar e uns olhos muito abertos que
pareciam zangados, olhava para os dois homens. […] Eles olhavam para ele, admirados com o seu
tamanho […].”
14. Porque pareceria o peixe zangado?
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“Agora vou contar-vos um segredo: este peixe magnífico não era outro senão aquele peixito pequeno
que ele apanhara há muitos meses. […] A maioria das pessoas não acredita que era o mesmo que ele
apanhara antes. […] Quando o meu pai apanhou o peixinho, eu estava lá. Era apenas um rapazinho, mas
lembro-me como se fosse hoje. Olhei para aquele bichinho pequenino na sua mão. […] Também estava
presente quando ele o apanhou de novo. Mal olhei para aqueles olhos escuros uma vez mais, soube que
era o mesmo bicho. Podem acreditar ou não, vocês é que sabem…”
15. Quem está a contar a história?
16. Onde estaria o rapazinho para ver o pai a apanhar o peixe?
17. O que teria sentido o rapazinho quando viu “aquele bichinho pequenino na sua mão”?

Anexo 4 · identificação de expressões/palavras que se referem às personagens
“Alguma vez ouviram falar naquele pescador que nunca pescava nada? Podem encontrá-lo todos os
dias, lá ao fundo do pontão. É aquele velhote de rosto enrugado, ∅ sentado num banquinho, com uma
cana muito comprida e fininha nas mãos, e um balde ao lado. […] Reparem também que há sempre um
sorriso muito leve nos cantinhos da sua boca.”
“ […] Nessa altura, houve uma vez, uma só vez, em que ∅ apanhou qualquer coisa. […] De repente
a bóia desapareceu e quando ele começou a puxar a linha havia qualquer coisa a remexer-se debaixo de
água! “Um peixe!”, pensava ele, de pé, a recolher a linha, com o coração aos saltos. […] Da água saiu
então um pequeno peixinho prateado, retorcendo-se. O pescador olhou para ele de perto. Era um peixinho
jovem. […] ∅Segurando-o cuidadosamente para não o magoar, ∅devolveu-o à água.”
“Agora vou contar-vos um segredo: este peixe magnífico não era outro senão aquele peixito pequeno
que ele apanhara há muitos meses. […] A maioria das pessoas não acredita que era o mesmo que ele
apanhara antes. […] Quando o meu pai apanhou o peixinho, eu estava lá. Era apenas um rapazinho, mas
lembro-me como se fosse hoje. Olhei para aquele bichinho pequenino na sua mão. […] Também estava
presente quando ele o apanhou de novo. Mal olhei para aqueles olhos escuros uma vez mais, soube que
era o mesmo bicho. Podem acreditar ou não, vocês é que sabem…”

actividades para o ensino da língua
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Anexo 5 · ficha de trabalho 3

Anexo 6 · ficha de trabalho 4
Vais ler o seguinte texto e depressa te aperceberás de que está cheio de repetições.
Era uma vez um pescador que nunca pescava nada. O pescador andava sempre com a cana e o
pescador sentava-se num pontão à espera que o peixe mordesse o isco. Mas o peixe nunca mordia o
isco. A única vez que um peixe mordeu o isco, o pescador devolveu o peixe à água. O pescador regressava
a casa e a mulher fazia troça do pescador e da pouca sorte do pescador. A mulher do pescador não
compreendia o pescador.
- Identifica todas as palavras/expressões que se referem ao pescador e destaca-as com cor vermelha;
- Localiza todas as palavras/expressões que se referem ao peixe e pinta-as com cor azul;
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2 · É notícia

Tipo de texto
Informativa/notícia

Indicador de actividade
› Ler para comparar a organização e a estrutura de dois textos

Nível de dificuldade

Materiais
· Notícia retirada de um jornal (Anexo 1)
· Cartaz com o título da notícia a utilizar
· Grelha de automonitorização sobre os objectivos da leitura (Anexo 2)
· Grelha de registo de palavras novas/significado (Anexo 3)
· Esquema da estrutura da notícia (Anexo 4)
· Grelha de automonitorização da compreensão da leitura (Anexo 5)
· Duas notícias sobre o mesmo acontecimento, publicadas em jornais diferentes (Anexo 6)
· Tabelas para transferência das informações das notícias (Anexo 7)

Sequência da actividade
Momento I
· Diálogo sobre os vários tipos de meios de comunicação pessoal e social.
· Enfoque no diálogo sobre as referências ao jornal, feitas pelos alunos.
· Questionamento acerca dos tipos de texto que se podem ler nos jornais, sobre o que os
alunos sabem sobre notícias, se já leram alguma notícia, …
· Apresentação do título do texto a ler (num cartaz a afixar no quadro).
· Questionamento sobre que tipo de texto poderá ter este título e que informações é que este
dá e/ou sugere.

Momento II
· Distribuição, pelos alunos, da notícia a ler (Anexo 1).
· Diálogo e preenchimento da grelha de autoquestionamento sobre os objectivos da leitura
deste texto, antes da leitura (Anexo 2).

actividades para o ensino da língua
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· Leitura da notícia.
· Clarificação do léxico desconhecido. Os significados devem ser procurados, primeiro pelo
contexto, depois, caso seja necessário, recorrendo ao dicionário.
· Distribuição de uma grelha para registo de palavras novas e seus significados (Anexo 3).

Momento III
· Diálogo sobre o assunto dessa notícia.
· Desenho no quadro do esquema da notícia: a pirâmide invertida, e registo das perguntas
pela ordem em que habitualmente as respectivas informações se encontram numa notícia:
a sequência “3 Quês, o copo” – o quê, quem, quando e onde (as mais importantes,
habitualmente no 1.º parágrafo), como e porquê (no restante texto da notícia).
· Localização na notícia das informações que esta dá (segunda leitura do texto); sublinhar
a cores diferentes as informações que respondem às perguntas orientadoras da notícia,
assinalar na margem, com a mesma cor, a pergunta a que dizem respeito.
· Distribuição pelos alunos do esquema desenhado no quadro (Anexo 4).
· Registo no esquema das informações localizadas no texto.

Momento IV
· Diálogo sobre a actividade desenvolvida e preenchimento da grelha de autoverificação da
compreensão da leitura da notícia (Anexo 5).

Momento V
· Apresentação de duas notícias sobre o mesmo assunto, publicadas em jornais diferentes
(Anexo 6).
· Leitura das duas notícias.
· Análise comparativa das duas notícias (sugere-se trabalho de pares):
- recapitulação e escrita, no quadro, das perguntas orientadoras;
- localização e marcação, sublinhando em cada texto, das respostas a essas perguntas;
anotação ao lado de cada trecho da pergunta correspondente;
- transcrição das informações sublinhadas em cada um dos textos para dois esquemas em
branco (Anexo 7), pela ordem por que estão escritas nas notícias.
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· Diálogo, promovendo a comparação entre as duas notícias:
- quanto à quantidade de informação (ex.: se ambas respondem a todas as perguntas
orientadoras ou se algum dos textos contém outras informações);
- quanto à localização das informações (quais as que estão no 1.º parágrafo e quais estão
no restante texto), relacionando com a sua importância e conduzindo à conclusão de que
nem todas as notícias são escritas obedecendo à sequência “3 Quês, o copo”, devido à
natureza compositiva da escrita de qualquer texto, incluindo a notícia.

Anexo 1 · primeira notícia a ler

Anexo 2 · ficha de trabalho · Grelha de automonitorização sobre os objectivos da leitura (antes
da leitura)

actividades para o ensino da língua

107

Anexo 3 · ficha de trabalho · Registo de palavras novas

Anexo 4 · estrutura da notícia

Anexo 5 · ficha de trabalho · Grelha de automonitorização da compreensão da leitura (após leitura)
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Anexo 6 · notícias para análise comparativa
notícia 1

› retirado de “Diário As Beiras”, de sábado, 27 de Março
notícia 2

› retirado de “Diário de Coimbra”, de sábado, 27 de Março
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Anexo 7 · ficha de trabalho
› Transcreve para os dois esquemas seguintes as informações de cada notícia pela ordem por que estão
escritas na respectiva notícia.
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3 · Jogo de
sinalização

Tipo de texto
Instrucional/regras de um jogo

Indicador de actividade
› Ler para realizar uma acção

Nível de dificuldade

Materiais
· Jogo de Sinalização do Ludo (tabuleiro, dado, cartas com perguntas, pinos coloridos),
Revista Ludomédia n.º 8, ano 2 - Maio /Junho. Edição especial n.º1, Prevenção Rodoviária
(http://www.ludomedia.pt/produtos.php?menu=1&submenu=1)
- Ficha 1 - a aplicar antes, durante e após a leitura do texto (Anexo 1)
- Texto instrucional: Regulamento do jogo (Anexo 2)
- Ficha 2 - Autoverificação da compreensão da leitura (Anexo 3)

Sequência da actividade
Momento I
· Antecipação da actividade a partir do título do texto (“Jogo de sinalização”).
· Questionamento aos alunos sobre o que já sabem acerca do assunto.
Registo no quadro, numa chuva de ideias, das palavras e expressões ditas pelos alunos.
· Condução à identificação do tipo de texto a explorar (ex. de perguntas: sendo um jogo, como
é que vamos jogar? Onde é que se podem encontrar as regras do jogo? E as regras dão-nos
que tipo de indicações?...).
· Sensibilização para a importância de ler e saber seguir as regras/instruções, para se jogar.
· Previsão sobre a intenção da leitura (Ficha 1, pergunta 1, Anexo1).

actividades para o ensino da língua

111

Momento II
· Distribuição do texto “Regulamento do jogo” pelos alunos.
· Leitura da pergunta 2 da Ficha 1 (Anexo 1). Divisão do texto em partes de acordo com a
mancha gráfica: título, materiais e instruções /regulamento.
· Após a divisão do texto, resposta por escrito à pergunta 3 da mesma ficha.
· Leitura do texto.
· Autoverificação da compreensão da leitura do regulamento do jogo, respondendo ao
questionário “C. Depois da leitura” (Ficha 1, perguntas 1, 2 , 3 e 4 – Anexo 2).

Momento III
· Formação de grupos e realização do jogo.

Momento IV
· Preenchimento de uma grelha de automonitorização da compreensão das instruções lidas
no texto e aplicadas no jogo (Ficha 2 – Anexo 3).
· Avaliação da actividade através de uma breve apreciação escrita (Ficha 2, pergunta 2
– Anexo 3).

Jogo de sinalização
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Anexo 1 · ficha de trabalho
A. Antes da leitura do texto:
1. Porque achas que vamos ler este texto com instruções?

2. Com linhas rectas divide o texto em três partes: título, materiais e regras.
3. De que parte do texto podemos retirar informação sobre:
“Como vamos fazer?”
“ De que vamos precisar?”

Anexo 2
B. Lê o texto instrucional.
Materiais:
› Tabuleiro “Jogo de Sinalização”
› Um dado
› Cartas com perguntas e respostas
› Quatro pinos de cor diferente
Número de participantes:
› Mínimo 2, máximo 4
Regulamento:
1. Todos os jogadores lançam o dado; o que tirar o valor mais alto iniciará o jogo. Os outros seguem pela
ordem do sentido do relógio.
2. Lançar o dado e avançar o número de casas nele indicado.
3. Ao longo do percurso, encontras casas coloridas correspondentes ao tipo de sinal que vais ter de identificar.
4. O jogador seguinte retira o cartão correspondente, faz a pergunta e verifica se a resposta foi a correcta.
(Atenção: esconder com o dedo a solução).
5. Se acertares, ficas nessa casa e passas a vez.
6. Se errares, regressas ao ponto em que estavas quando lançaste o dado.
7. Nas casas especiais, cumpre as indicações estabelecidas no seguinte quadro. Recorta e coloca lado a lado
com o tabuleiro.
8. Ganha o jogo quem percorrer todo o trajecto.
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Casas especiais:
Paragem obrigatória em cruzamentos ou entroncamentos. Ficas uma vez sem jogar.
Parabéns, acabaste de receber um diploma de bom condutor! Avança 3 casas!
Não devias ter deixado o carro mal estacionado! O reboque leva-te até ao ponto de partida!
Esta é a tua casa da sorte! O sinal está verde, avança 2 casas.
Atenção! O sinal está amarelo, por isso começa a abrandar, avança apenas 1 casa!
Não querias parar no sinal vermelho? Recua 2 casas!
C. Depois da leitura:
1. Compreendeste o texto?
› Não
volta a ler o que não entendeste.
› Sim
2. Percebeste todas as palavras do texto?
› Não
pesquisa as palavras que não entendes no dicionário.
› Sim
3. Sabes o que tem que fazer o jogador para avançar?
› Não
volta a ler os pontos: 2, 3, 4, 5 e 6 do texto instrucional.
› Sim
4. Sabes como pode um jogador voltar à casa de partida?
› Não
volta a ler as casas especiais
› Sim
D. Realiza o Jogo de Sinalização.
› Consultar material do jogo no CD
(Jogo de tabuleiro, formato A3, na Revista Ludomédia nº 8, ver Materiais)
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Anexo 3 · ficha de trabalho 2 · Avaliação · Texto Instrucional
Autoverificação da compreensão
1. Lê com atenção todas as frases e coloca um X conforme aches que é o teu caso.

2. Dá a tua opinião sobre a actividade.
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4 · Romance das
dez meninas
casadoiras
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Tipo de texto
Poesia/quadras

Indicador de actividade
› Ler para escrever “à maneira de …”

Nível de dificuldade

Materiais
· Ducla Soares, Luísa (2005). Poemas da Mentira e da Verdade. Lisboa: Livros Horizonte
· Anexo 1 - Texto
· Ficha de trabalho (Anexo 2)

Sequência da actividade
Momento I
· Apresentação e leitura do texto (Anexo 1), primeiro pelo professor e depois pelos alunos, com
recurso a formas de leitura diversificada – ler a pares; ler alternadamente, alunos e alunas; ler
a rir, a cantar, rápido, devagar…
· Observação da estrutura do poema: identificação das palavras que rimam e constatação da
existência de expressões que se repetem em todas as quadras com excepção da última.
· Destaque das rimas a vermelho e das expressões que se repetem em todas as quadras, com
excepção da última, a verde.

Momento II
· Apresentação e resolução de uma ficha de trabalho (Anexo 2) promotora da compreensão
da estrutura do poema.

Momento III
· Convite aos alunos para a escrita de um poema à semelhança do que leram, com liberdade
de escolha do tema.
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Anexo 1 · texto · Romance das Dez Meninas Casadoiras
São dez as meninas
e sobre elas chove,
mas chega um bombeiro
e ficam só nove.

São cinco meninas
que vão ao teatro
mas chega um actor
e ficam só quatro.

São nove meninas
comendo biscoito
mas chega um padeiro
e ficam só oito.

São quatro meninas
falando francês
mas chega um estrangeiro
e ficam só três.

São oito meninas
fazendo uma omelete
mas chega um guloso
e ficam só sete.

São três as meninas
guardando peruas
mas chega um pastor
e ficam só duas.

São sete meninas
pintando papéis
mas chega um pintor
e ficam só seis.

São duas meninas
nadando na espuma
mas chega um barqueiro
e fica só uma.

São seis as meninas
à volta de um brinco
mas chega um ourives
e ficam só cinco.

É uma menina
a apanhar caruma
mas chega um leão,
não fica nenhuma.
Luísa Ducla Soares
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Anexo 2 · ficha de trabalho
1. Lê o poema “Romance das Dez Meninas Casadoiras” de Luísa Ducla Soares.
a) Sublinha, a verde, as palavras que se repetem em todas as quadras, com excepção da última.
b) Observa os três esquemas que se seguem e assinala com um X aquele que se relaciona com o poema.

c) Sublinha, a vermelho, as palavras que rimam em cada quadra.
d) Em todas as quadras existe a palavra “mas” no início do terceiro verso.
O aparecimento desta palavra significa que: (assinala a opção correcta)
· alguém vai fazer uma contagem;
· alguém vai desencadear uma acção que vai alterar a situação inicial;
· alguém vai desencadear uma acção que vai confirmar a situação inicial.
e) A palavra “guloso” aparece relacionada com a palavra “omelete”.
Que outras relações a autora estabelece ao longo do poema?

2. És capaz de escrever um poema, com outras ideias engraçadas, seguindo o modelo deste texto de
Luísa Ducla Soares?
São
mas
e ficam só
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5 · Vem aí
um lobo!

Tipo de texto
Narrativa/ficção

Indicador de actividade
› Ler para estabelecer relações entre textos

Nível de dificuldade

Materiais
· Capuchinho Vermelho – Trabalha o Teu Conto (1999). Editorial Nova Presença
· Os Três Porquinhos – Trabalha o Teu Conto (1999). Editorial Nova Presença
· Ward, Nick (2001). Vem aí um Lobo! Livros Horizonte
· Williamson, Melanie (2008). O magnífico plano do lobo. Lisboa: Editora Livros Horizonte
· Vieira, A. (2000). Corre, corre cabacinha. Editorial Caminho
· Bloom, Becky. Um lobo culto. Editora Âmbar
· Instruções para a construção do «Cubo Mágico das Histórias» (Anexo 1)
· «Chuva de Ideias» (Anexo 2)
· Ficha de Trabalho 1: «Os Lobos são todos Iguais?» (Anexo 3)
· Exemplos de «Planos de acção» de lobos (Anexo 4)
· Ficha de trabalho 2 (Anexo 5)
· Ficha de trabalho 3: «Vamos compreender o texto» (Anexo 6)
· Mapeamento (Anexo 7)
· Cartões com a história (Anexo 8)

Sequência da actividade
Momento I
· Exploração do Cubo Mágico das Histórias. Percepção da pluralidade da personagem LOBO,
associando cada lobo à sua história.
· Registo de uma «Chuva de ideias» sobre as personalidades desses lobos (ver sugestão
– Anexo 2).
· Activação dos conhecimentos intertextuais sobre a personagem do Lobo e referenciação
das características, dos hábitos e do papel que assume no final, nas diferentes histórias
- realização da ficha de Trabalho 1, trabalho de grupo (Anexo 3).
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· Diálogo, promovendo a comparação entre resolução das diferentes fichas de trabalho.
· Registo (escrito/desenho) dos diferentes Planos de Acção que cada lobo utilizou para tentar
alcançar o seu objectivo – ver exemplos (Anexo 4).
· Confronto e argumentação de opiniões sobre os Planos de Acção apresentados.

Momento II
· Antecipação oral da história através do título: «Vem aí um lobo!»
· Escrita de uma quadra em que cada verso contenha a palavra do título da obra:
Vem
Aí
Um
Lobo
· Leitura das quadras e afixação das mesmas no quadro preto.
· Exploração do livro Vem aí um lobo, relativamente:
- ao autor e ao ilustrador;
- à capa, contracapa e lombada;
- às guardas e a sua interligação com a história;
- à cor e aos seus aspectos iconográficos;
- à interligação da capa com a contracapa.
· Realização da ficha de trabalho 2 (Anexo 5).
· Tomada de notas em simultâneo com a leitura da obra pela docente.
· Realização da ficha de trabalho 3 (Anexo 6): «Vamos compreender o texto».
· Argumentação das opções registadas.
· Mapeamento da narrativa e confronto com as previsões iniciais (Anexo 7).
· Ordenação sequencial dos «Cartões com a História» (Anexo 8). Os cartões devem ser
recortados e ordenados de modo a permitir uma leitura sequencial.
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· Identificação de todas as personagens da história: Sete Cabritinhos, 3 Porquinhos, Pastorinha
Bo Peep, Capuchinho Vermelho, Gata Borralheira e Caracóis d ’Ouro.
· Dramatização da história com recurso a fantoches de dedo.

· Distribuição de cartões com o reconto das histórias inicialmente apresentadas ( nove cartões
por história). Ordenação dos respectivos cartões.
· Sugestão para combater os medos de cada uma destas personagens: criação e desenho
de um objecto mágico, de forma a livrá-las de encontros com «lobos maus». A criação dos
alunos será inserida num «Muro de Histórias».
· Apresentação da história de cada obra até um certo momento; a interrupção serve para o
aluno inserir o objecto mágico que criou. A partir deste ponto é solicitado aos alunos que
inventem um final diferente para a história.

Observações
· A actividade proposta deverá ser desenvolvida em várias sessões.
· Esta actividade pode ser desenvolvida a partir de outra história de lobos. No CD-ROM colocou-se
as actividades a desenvolver se optarem pela exploração da obra «Um Lobo culto».
· Também sugerimos a adaptação desta actividade à percepção da pluralidade de outra
personagem; por exemplo, a GALINHA. Pode ser feita através da exploração das seguintes
obras: «A galinha Pimpona», «A galinha dos ovos de oiro», «Ovos misteriosos», «A galinha
Ruiva» e a «A galinha verde».
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Anexo 1 · Instruções para a construção do “Cubo Mágico das Histórias”

1. Através da planificação de um cubo, fazemos quatro cubos de 10 cm (ou mais) de lado.

2. Unimos os quatro cubos com fita adesiva como se vê na figura.
3. As cores do cubo correspondem às seis diferentes imagens que vamos criar.
4. Recortamos seis imagens de seis diferentes Lobos com 20 cm de lado:
› Lobo do “Capuchinho Vermelho”, Lobo dos “Três Porquinhos”, Lobo do “Lobo Culto”; Lobo de “Corre,
corre cabacinha”; Lobo do “Magnífico Plano do Lobo”; o lobo de “Vem aí um Lobo”.
5. Dividimo-las em quatro partes (10 x 10 cm).
6. Colamos as imagens fazendo coincidir as quatro partes de cada imagem.
A partir das imagens de seis lobos de histórias diferentes, os alunos são convidados a descobrir de
onde vêm estes lobos, associando-os à respectiva história.
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Anexo 2 · Chuva de Ideias
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Anexo 3 · ficha de trabalho 1 · exemplos
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Anexo 4 · Exemplos de planos de acção

Plano de acção da obra O magnífico plano do lobo

Plano de acção da obra O magnífico plano do lobo

Anexo 5 · ficha de trabalho 2
1. Faz a descrição do lobo da história, baseando-te nas tuas previsões.
1.1. Desenha o lobo.
1.2. Caracterização física:
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1.3. Caracterização psicológica:

Anexo 6 · ficha de trabalho 3 · Vamos compreender o texto …

Para ti, há alguma lição a aprender com esta história?
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Anexo 7 · mapeamento da história
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Anexo 8 · cartões com a história (recortar, baralhar e ordenar)
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6 · Alberto na
Antárctida

Tipo de texto
Narrativo/instrucional (instruções)

Indicador de actividade
› Ler para realizar um percurso

Nível de dificuldade

Materiais
· Fernandes C. (2009). Alberto na Antárctida. Lisboa: Edições Livro Directo
· CD contido no livro referido anteriormente
· Ficha de registos (Anexo 1)
· Esquema para síntese de conteúdos (Anexo 2)
· Guião para a elaboração de um reconto no Programa Photo Story (Anexo 3)
· Exercício de escolha múltipla – Programa Hot Potatoes – Jquiz (Anexo 4)
· Texto instrucional – Pinguim em origami (Anexo 5)
· Canção sobre pinguins, incluída no CD – “Sou uma ave, mas pertenço ao mar”, de Cidália
Fernandes (Anexo 6)

Sequência da actividade
Momento I
· Apresentação do livro Alberto na Antárctida, da autora Cidália Fernandes, e explicitação do
objectivo da leitura da história – aprender sobre um animal.
· Análise da capa e contracapa e dos elementos identificativos da obra em estudo: autor,
ilustrador, editora, ano de edição, n.º de edição e local de edição do livro.
· Antecipação do conteúdo do texto com base na activação do conhecimento anterior, na
leitura do título e na visualização das imagens. Colocação de questões, tais como: Qual será
o assunto? Que tema sugere o título? O que fazem lembrar as imagens?
· Preenchimento de uma ficha de autoverificação antes da leitura (Anexo 1).

actividades para o ensino da língua

129

Momento II
· Leitura do livro em voz alta pelos alunos e comparação entre as antecipações feitas e o
conteúdo do livro.
· Registo de novas palavras. Descoberta do seu significado, a partir do contexto na frase, da
família de palavras, do dicionário.
· Localização e descrição dos espaços onde se passa a história (Em que locais se passa a
acção? Como são esses locais?).
· Descrição do tempo (Quando se passa a acção? Em que época do ano?).
· Identificação e caracterização das personagens principais e das secundárias (Quem são?
Como São?).
· Colocação de perguntas de compreensão textual em que se salientam as ideias principais
da história (O que se passou? Como se passou? Que acontecimentos surgiram? Como se
resolveram? Quem ajudou? Como terminou a história?).
· Preenchimento de uma lista de autoverificação da compreensão da leitura, para interiorização
de rotinas de autoquestionamento (Anexo 1).

Momento III
· Destaque de aspectos determinantes do texto, sublinando, tomando notas nas margens e
discutindo com os colegas.
· Apresentação e preenchimento de um esquema para organização das ideias do texto.
Exposição à turma da informação obtida, servindo-se, para o efeito, do mapa elaborado
(Ficha 1, Anexo 2).
· Reconto oral da história com suporte do mapeamento construído.
· Digitalização das imagens do livro em estudo e criação de uma pasta com as mesmas (ou
importação das mesmas do CD).
· Leitura atenta do guião do Programa Photo Story (incluído também no CD – Anexo 3).
Registo do reconto da história “Alberto na Antártida”, com utilização do computador (o
Magalhães já traz o Programa Photo Story instalado).
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· Seguimento de todos os passos indicados no guião, nomeadamente a abertura do
Programa Photo Story, a colocação das imagens e a gravação do reconto oral.
· Visualização do projecto Photo Story construído.
· Resposta a um questionário de escolha múltipla (Ficha 2 – Anexo 4), acerca do conteúdo
da história, construído no Programa Hot Potatoes. O mesmo pode ser respondido em
papel ou no computador (exercício incluído no CD).
· Apresentção de um exercício em que os alunos vão ler, analisar os itens e responder se os
mesmos são verdadeiros ou falsos, de acordo com a história em estudo (Ficha 3 – Anexo 4).
· Apresentação de um esquema que permite ampliar o vocabulário sobre um tema concreto,
neste caso sobre a palavra “frio” (Ficha 4 – Anexo 4).
· Sugestão para a construção de um pinguim, em papel de lustro, segundo a técnica de
origami, através de leitura, por parte dos alunos, de um texto instrucional (Anexo 5). O
mesmo tem de ser elaborado apenas com a compreensão da leitura efectuada.
· Construção de um painel - «Pinguins na Antárctida» -, com a pintura de um papel de
cenário, colagem de esponja e dos pinguins.
· Entoação de uma canção sobre pinguins, com acompanhamento musical do CD (incluído
no livro) e visualização do texto em PowerPoint (incluído no CD).
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Anexo 1 · ficha de trabalho · listas de autoverificação
Lista de autoverificação para antes da leitura

Autoverificação após a leitura
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Anexo 2 · ficha de trabalho
De certeza que já ficaste a saber muito sobre a história. Depois de analisares o esquema, preenche-o.

Anexo 3 · guião do programa Photo Story 3 para recontares a história do Alberto na Antárctica

1. Abre o programa Photo Story3. Clica em “Seguinte”>.

2. Selecciona a opção “Importar imagens”.
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3. Selecciona “As minhas Imagens”.

4. Clica na pasta “Alberto na Antárctida”, selecciona todas
as imagens e clica em OK.

5. As imagens irão aparecer no Photo Story. Clicar em
“Remover bandas negras”.

6. Clicar em “Sim em todas”.

7. Clica em “Ok”.

8. Clica em “Seguinte”.
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9. Podes escrever legendas nas imagens, mudar o tipo
de letra, a cor, o tamanho e a posição, utilizando os
comandos que aparecem em cima. Quando terminares,
clica em “Seguinte”.

10. Agora vais recontar a história e gravar o som. Carrega
no botão com o círculo vermelho e fala com uma voz
expressiva e com uma boa entoação. Quando terminares,
clica no botão seguinte, que tem quadrado azul no meio.

11. De Seguida, clica em “Pré-visualizar” e vais ver a tua história e ouvires o que gravaste.

12. Podes adicionar uma música à tua história.
Clica em “Seguinte”.

13. Grava a tua história. Clica em “Seguinte”.
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14. Clica em “Sair”.

15. Clica em “Sim”.

16. Escreve o nome do teu projecto Photo Story e clica
em “Guardar”.

17. Já tens a tua Photo Story guardada nos
“Documentos”; podes aceder quando quiseres.

Anexo 4 · ficha 2 · Alberto na Antárctida
Escolhe a opção correcta, rodeando uma das letras.
1. A acção passa-se
A. no Verão
B. no Inverno
C. no Outono
2. Alberto fazia a selecção
A. dos brinquedos
B. dos cromos
C. dos livros
3. Na rua, as pessoas vestiam
A. gorros e cachecóis
B. roupas leves
C. roupas de lã
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4. Alberto sonhou que estava
A. no deserto
B. na Antárctida
C. na praia
5. Um pinguim pediu socorro porque
A. estava esfomeado
B. estava a ser perseguido
C. não conseguia sair de um buraco
6. Ao pedido de ajuda do pinguim, Alberto
A. foi pedir ajuda
B. fugiu assustado
C. retirou-o com a ajuda de um ramo de árvore
7. As causas do degelo devem-se
A. às alterações climatéricas (aquecimento global)
B. ao aumento do número de pinguins
C. ao deslize dos pinguins no gelo
8. Para evitar o degelo
A. não se deve lançar gases poluentes para a atmosfera
B. deve-se evitar a visita de turistas
C. deve-se reduzir a reprodução dos pinguins

ficha de trabalho 3
Diz se são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações acerca da história que leste, assinalando-as
com um X.
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ficha de trabalho 4
O Alberto viajou, nos seus sonhos, até à Antárctida, o continente mais frio, mais seco e com ventos mais
fortes do planeta.
› Preenche o esquema, expandindo o vocabulário a partir da palavra “FRIO”.

Anexo 5 · Pinguim em Origami
1. Dobra o quadrado ao meio formando dois triângulos, deixando a cor para dentro.
2. Abre e dobra a ponta inferior.
3. Dobra novamente como na dobra 1.
4. Dobra a lateral formando um pequeno triângulo,
mas não dobres até ao vinco. Faz o mesmo com o outro lado.
5. Abre a tua dobragem e dobra a ponta superior para baixo.
6. Dobra novamente.
7. Puxa o bico para a frente e está pronto o teu pinguim.
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7 · Ria de Aveiro

Tipo de texto
Informativo/roteiro

Indicador de actividade
› Ler para obter e organizar informação

Nível de dificuldade

Materiais
· Ficha de trabalho – guião de pesquisa (Anexo 1)
· Ficha de Trabalho – quadro-síntese (Anexo 2)
· Computador com ligação à internet

Sequência da actividade
Momento I
· Distribuição a cada aluno de um guião de pesquisa na internet (Anexo 1).
· Organização da turma em grupos de 2 alunos.
· Leitura a pares do guião.
· Realização no computador das tarefas propostas, seguindo as instruções do guião.
· Resposta às questões surgidas durante a leitura do guião e registo individual das mesmas.
· Apresentação à turma da pesquisa efectuada pelos pares.
· Confronto das informações obtidas.

Momento II
· Distribuição de uma ficha de trabalho com um quadro-síntese (Anexo 2).
· Preenchimento colectivo do quadro-síntese com base nas informações obtidas na pesquisa
na internet.
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Momento III
· Escrita de um texto colectivo com base no quadro-síntese.

Observações
A actividade proposta deverá ser desenvolvida em várias sessões.

Anexo 1 · ficha de trabalho · Guião de pesquisa
1. Procura o símbolo para abrir a Internet e clica.
Coloca o cursor na barra de pesquisa e escreve “Ria de Aveiro”.
Carrega na tecla “Enter”.
2. Procura “Páginas sobre Aveiro” e clica.
Procura “Ria de Aveiro” e clica.
Depois das fotos, há um texto. Desce a página clicando na seta da direita em baixo.
Lê o texto com atenção e procura as respostas para as seguintes questões:
a) Completa:
A Ria estende-se entre
e
.
b) Como se formou a ria?
c) Completa:
Os rios

,

e

desaguam na Ria de Aveiro.

d) Que animais há na zona da ria?
e) Como se chamam os barcos típicos de Aveiro? E para que servem?
3. Volta para trás clicando na seta verde, que está na barra em cima, do lado esquerdo. Clica as vezes
que precisares até voltares para a página onde estava escrito “Página de Aveiro”.
4. Procura “Aspectos da Ria de Aveiro e Bacia do Vouga” e clica.
Clica do lado esquerdo onde diz “O sal”. Lê bem o texto e responde às questões:
a) Onde se acumulam (juntam) os montes de sal?
b) Quando se faz a extracção do sal (se recolhe)?
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c) Como é transportado o sal?
5. Volta para cima e clica onde diz “O moliço” (à esquerda). Lê o texto e responde com atenção:
a) O que é o moliço e em que se utiliza?
6. Volta para cima e clica onde diz “A piscicultura” (à esquerda). Lê o texto e responde com atenção:
a) Para que são utilizadas as marinhas de sal?
b) Que peixes existem nos viveiros?
7. Volta para cima e clica onde diz “Lazer e Turismo” (à esquerda). Lê o texto e responde:
a) Quais são os desportos náuticos (que se fazem na água) que se fazem na Ria?
b) Que festas se fazem com barcos moliceiros?
8. Volta para trás clicando na seta verde, que está na barra em cima, do lado esquerdo. Clica as vezes
que precisares até voltares para a página inicial do Google.
Coloca o cursor na barra de pesquisa e escreve “Ria de Aveiro”.
Carrega na tecla “Enter”.
9. Procura “Roteiros turísticos – Portal de Aveiro” e clica.
10. Procura “Rota da Ria” e responde com atenção:
a) Que barcos se podem ver durante a viagem pela Ria de Aveiro?
11. Procura “Rota do Mar”, clica e responde:
a) De que praias fala a Rota do Mar?
b) Que Reserva Natural existe aí perto?
c) A que trabalhos se dedicam as pessoas do povo?
12. Junto a “Rota do Mar”, à direita, clica no sinal +. Responde às questões:
a) Qual é a árvore mais encontrada na reserva de S. Jacinto?
b) Como são as casas da Costa Nova?
c) Como se chama a pesca tradicional das praias da Vagueira e do Areão?
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d) Que animais puxam as redes de pesca?
e) Que animais se podem encontrar na mata?
13. Agora desliga o computador, clicando na x que está à direita em cima. Depois clica em baixo, à
esquerda, em Iniciar – Desligar ou Encerrar e, em cima, Desligar ou Encerrar – OK.

Anexo 2 · ficha de trabalho
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