título
Actividades para o ensino da língua
coordenação e organização
Luísa Álvares Pereira
Luciana Graça
autores
Ana Maria Neves · Agrupamento de Escolas de S. Roque e Nogueira do Cravo, António Santos · Agrupamento de Escolas de Vilarinho
do Bairro, Célia Brito · Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa – Santa Maria da Feira, Filomena Rocha · Agrupamento de Escolas de
Estarreja, Helena Ferreira · Agrupamento de Escolas de Eixo, Maria Manuel Santos · Agrupamento de Escolas de Oiã, Paula Carvalho ·
Agrupamento de Escolas de Aveiro Sul, Sofia Morais · Agrupamento de Escolas de S. Bernardo, Sónia Pereira · Agrupamento de Escolas
de Ovar Sul, Vítor Bártolo · Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré
Formadores Residentes e Formandos do Núcleo Regional de Aveiro (2007/2008)
ilustração
José Manuel Boucinha
colaboração
Inês Cardoso
colaboração design e serviços de prépress
Gabinete de imagem
Fundação João Jacinto Magalhães
impressão
Grafigamelas
edição
Universidade de Aveiro, Comissão Editorial
Campus Universitário de Santiago
3810-193 Aveiro
tiragem
750 exemplares
depósito legal
?????
ISBN
978-972-789-296-9
catalogação recomendada
Actividades para o ensino da língua / Ana Maria Neves...[et al.] ; coord. e org. Luísa Álvares Pereira, Luciana Graça ; colab. Inês Cardoso. Aveiro: Universidade. Comissão Editorial, 2009. - 129 p.+1 CD-ROM. - (Cadernos PNEP: Programa Nacional de Ensino do Português:
1º ciclo do ensino básico)
ISBN 978-972-789-296-9
Didáctica das línguas // Ensino da língua materna – Língua portuguesa //
Aprendizagem da leitura // Aprendizagem da escrita // Ensino básico 1º ciclo
// Actividades de aprendizagem
CDU 372.880

Índice

Preâmbulo

5

Nota introdutória

7

parte 1
O ensino da compreensão de leitura
1.1. princípios de acção
1.2. actividades
1.2.1. textos narrativos
1.2.2. textos informativos
1.2.3. textos informativos I
1.2.4. textos informativos II
1.2.5. textos de teatro

9
10
11
11
27
27
37
41

parte 2
O ensino da escrita
2.1. princípios de acção
2.2. actividades
2.2.1. textos biográcos
2.2.2. textos instrucionais
2.2.3. textos narrativos

48
49
51
51
57
65

parte 3
O ensino do conhecimento explícito da língua
3.1. princípios de acção
3.2. actividades
3.2.1. competência ortográca
3.2.1.1. de palavras desconhecidas a conhecidas
3.2.1.2. ficheiro de palavras
3.2.1.3. correcção de erros ortográficos em reescrita de texto

68
69
69
69
69
72
75

3.2.2. consciência fonológica
3.2.2.1. jogos de divisão silábica
3.2.2.2. jogo do loto, ditado silábico e jogo do cozinheiro trapalhão
3.2.2.3. associação grafema/fonema
3.2.3. consciência lexical
3.2.3.1. palavras homónimas I
3.2.3.2. palavras homónimas II

80
80
86
90
95
95
98

parte 4
O ensino com projectos de língua
4.1. princípios de acção
4.2. actividades
4.2.1. jogo com os sons e as palavras
4.2.2. desdobrável com diferentes géneros de textos
4.2.3. poema escrito “à maneira de”
4.2.4. “Em Abril, livro infantil”
4.2.5. projecto de interligação de diferentes géneros textuais
4.2.6. a democracia num desdobrável

102
103
104
104
109
113
118
121
125

Referências bibliográficas de base

129

Preâmbulo

Todas as comunidades linguísticas têm o direito a um ensino que permita a todos os seus
membros adquirirem o perfeito conhecimento da sua própria língua, com as diversas
capacidades relativas a todos os domínios habituais de uso da língua [...]
(artigo 23.º da Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, 1996)

Ensinar e aprender ocorrem em contextos sociais diversificados, formais e não formais, mas
o lugar privilegiado de ensino da língua é, por excelência, a escola e os professores, os
principais responsáveis por essa missão. Através do ensino da língua permitimos à criança o
acesso a um manancial de informação, abrimos-lhe as portas de um mundo real e imaginário
e franqueamos-lhe o ingresso no universo do conhecimento.
Um dos requisitos para o sucesso do ensino é o acompanhamento monitorizado da
aprendizagem, quer essa aprendizagem vise saberes essenciais às vivências da vida
quotidiana quer contemple a sistematização conceptual do conhecimento. A sintonia produtiva
entre as “descobertas” do aprendiz e a monitorização assistida daquele que ensina é a grande
determinante na eficácia da aprendizagem.
A aprendizagem é motor de desenvolvimento ao longo de toda a vida. Aprendemos
enquanto crianças e continuamos a aprender como adultos profissionais e a aprendizagem
profissional torna-se mais profícua e interessante quando ocorre entre pares e em contexto
laboral. A transferência de aprendizagens, o debate entre colegas e a ajuda tutorial têm-se
revelado poderosas alavancas no desenvolvimento profissional dos adultos. Para um
professor, o seu desenvolvimento profissional implica a contínua aprendizagem da arte de
ensinar e o cenário de aprendizagem é a sala de aula.
Aprender a ensinar, ou seja, crescer profissionalmente como professor, é um processo de
dupla face, pois inclui, simultaneamente, lidar com a aprendizagem do ponto de vista do
que aprende a fazer aprender (o professor) e do que aprende o que se ensina (a criança).
Desenvolver as capacidades de ensino da língua em contexto de sala de aula é o grande
objectivo do Programa de formação contínua de professores (PNEP) de que o presente
Caderno é um produto. Nele são exemplificadas actividades criadas e experimentadas por
formandos e formadores residentes do núcleo da Universidade de Aveiro no âmbito do
referido Programa.

A publicação reflecte a aprendizagem profissional de um grupo de professores que construíram
em conjunto materiais e actividades para promover a aprendizagem da Língua Portuguesa
em crianças do 1.º Ciclo da Educação Básica de diferentes escolas e agrupamentos da
região. Deve ser vista não como uma colecção de receitas, mas como trilhos escolhidos e
percorridos por colegas que podem ajudar outros a reflectir e a encontrar os seus próprios
caminhos e opções didácticas no ensino da Língua. Ao leitor é sugerido que aborde o texto
numa perspectiva de questionamento, visando o seu próprio desenvolvimento profissional,
que olhe para os exemplos como uma fonte de alternativas pedagógicas, e não como
respostas exclusivas, e que se socorra de outros veículos de publicações para aprofundar
conhecimentos em domínios particulares.
O desenvolvimento profissional de cada um e a eficácia do ensino da língua aos nossos alunos é uma
responsabilidade individual, profissional e cívica. E está nas nossas mãos alcançarmos ambos...
10 de Junho de 2009
Inês Sim-Sim

Nota introdutória

Todos reconhecemos que do sucesso na aprendizagem da Língua Portuguesa deriva,
grandemente, o sucesso do aluno quer na vida escolar quer na vida quotidiana e que as
lacunas não colmatadas nos primeiros Ciclos de ensino comprometerão, de forma significativa,
muitas das aprendizagens ao longo da escolaridade. Ora, estas são, precisamente, algumas
das fortes razões que se encontram na origem de um conjunto articulado de iniciativas e
de programas de formação de professores de Português – Plano Nacional de Leitura (PNL),
Programa Nacional de Ensino do Português no 1.º Ciclo (PNEP) e a recente proposta de
Novos Programas de Português –, de responsabilidade ministerial, desenvolvidos de molde a
promover o êxito da aprendizagem da Língua.
Os principais pressupostos subjacentes a estas iniciativas podem ser traduzidos em três
grandes linhas de acção: i) desenvolvimento precoce da competência de Língua das
crianças, em razão da complexidade e multiplicidade dos seus usos, e explorando-se os
conhecimentos adquiridos, intuitivamente, pela criança, desde o nascimento, através do
contacto com o Outro e com o Mundo, ii) construção de dispositivos didácticos com
actividades organizadas de forma sequencial, concorrendo para os alunos serem capazes
de ganhar, progressiva e solidamente, autonomia na utilização da Língua, nas mais variadas
situações de comunicação, iii) promoção de uma aprendizagem simultaneamente global
e específica da Língua, compreendendo actividades escolares realizadas não só em torno
de uma articulação profícua das diferentes competências da Língua como também com vista
a um enfoque, particular, numa única competência.
Ora, é na linha destes princípios de acção e no âmbito, especificamente, do PNEP que este
primeiro Caderno(s) do PNEP foi concebido, propondo-se a constituir um instrumento relevante
ao serviço dos professores que se dedicam aos primeiros anos de escolaridade, em prol da
literacia escolar. Este Caderno congrega, então, uma selecção de sequências de actividades
escolares construídas pelos formadores e formandos deste programa de formação, do núcleo
de Aveiro - com coordenação institucional de Luísa Álvares Pereira – e postas em prática no
ano lectivo de 2007/08. As sequências encontram-se organizadas, especificamente, em torno
de 4 grandes temáticas do ensino da Língua, fundamentais para o sucesso na aprendizagem:
i) o ensino da compreensão leitora; ii) o ensino da escrita; iii) o ensino do conhecimento
explícito da língua; iv) o ensino com projectos de Língua.

A organização global deste Caderno pode ser descrita, grosso modo, da seguinte forma:
i) breve reflexão em torno dos princípios didácticos orientadores de cada uma das temáticas
de trabalho com a Língua aqui contempladas, que não substitui a maior explicitação de que
essas matérias são objecto nas brochuras publicadas e a publicar no contexto nacional do PNEP;
explora-se, assim, uma relação entre os trabalhos produzidos a nível nacional e a nível local.
ii) descrição, detalhada, da forma como se desenrola cada uma das sequências de actividades
em sala de aula, imediatamente seguida pela apresentação dos materiais didácticos utilizados;
esta descrição favorecerá, certamente, a fácil compreensão dos professores.
Neste sentido, consideramos que este Caderno representa, com efeito, uma relevante
oportunidade para os professores de Língua não só pela reflexão de que partiu e que
pretende fomentar em torno de pressupostos teóricos e didácticos de ensino e aprendizagem
como também pelo facto de disponibilizar, para utilização integral e/ou parcial, os materiais
didácticos apresentados. Obviamente que os percursos de ensino-aprendizagem descritos
são exemplos de modos de operacionalização que não se constituem em “receitas”, mas
em propostas susceptíveis de serem adaptadas, tendo em conta os contextos educativos
particulares em que os professores se encontram. Acresce que uma adaptação eficaz carece
de uma apropriação crítica dos princípios e pressupostos, aqui enunciados muito brevemente,
mas mais desenvolvidos nas brochuras do PNEP a que já nos referimos e que surgem
enumeradas no final deste Caderno.

cadernos PNEP
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1.1 princípios
de acção

A importância da compreensão de leitura é reconhecidamente aceite para o sucesso da
criança, na vida escolar e no âmbito pessoal. Por esta razão, é indiscutivelmente determinante
a construção de dispositivos didácticos que promovam uma aprendizagem progressiva e
solidamente alicerçada desta competência. Afinal, nenhum aluno nasce leitor, assim como
também nenhum aluno nasce não leitor.
Aprender a ler exige muito mais do que a mera exposição à linguagem escrita; aprender a ler
não implica, apenas, a decifração, mas, sobretudo, a compreensão. Na realidade, a leitura
não pode ser reduzida a uma simples descodificação, já que o leitor também mobiliza, neste
processo, os seus conhecimentos prévios e a capacidade de actualização das suas próprias
expectativas e hipóteses, que vai formulando permanentemente e sujeitando a verificação no
decurso da leitura. É necessário ter em conta, também, que o processo de ler, subentendendo
as operações referidas, é determinantemente influenciado pelas capacidades cognitivas e
características psicossociológicas do leitor, pelos objectivos da leitura em causa e pelos
géneros de textos a ler.
Neste sentido, longe de ser um objecto estático, o texto é, pelo contrário, uma entidade sujeita
a uma interpretação constante. E é, precisamente, nesta construção particular do significado
de um texto, feita por cada indivíduo, que assenta o âmago da leitura. A compreensão
de leitura consiste, justamente, na atribuição de significado ao que é lido (palavra, frase,
texto), considerando-se, actualmente, que a produção de significados na leitura e,
portanto, o respectivo nível de compreensão, decorre da interacção entre o leitor e o texto,
percepcionando-se, assim, a leitura como um processo activo, interactivo e (inter)dinâmico
de construção de sentido e de comunicação. Ultrapassa-se, deste modo, a concepção de
que a leitura se reduz a um processo linear, que se opunha à escrita, a única competência
considerada um processo activo.
Desta evidente complexidade inerente ao processo de compreensão de leitura deriva,
então, a necessidade imperiosa de que o seu ensino contemple intervenções didácticas que
compreendam estratégias específicas para construção do significado da informação veiculada
pelo texto escrito, de molde a fomentar o alargamento das vivências de leitura e o conhecimento
sobre o Mundo, estimulando-se, também, o comportamento das crianças como leitores
crescentemente capazes de ajustar estratégias a leituras com objectivos distintos. Ora, é
possível conceber estratégias que fomentem o desenvolvimento da compreensão leitora para
os momentos anteriores, concomitantes e posteriores à leitura. Pretende-se, também, que as
acções didácticas do professor contribuam para munir o aluno de “ferramentas” de que este
se pode servir, de forma consciente, para compreender o que é lido, em novas situações de
leitura, fomentando-se, assim, a auto-monitorização da compreensão – o que subentende que
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a criança deve aprender a seleccionar as estratégias específicas mais adequadas em função
do género textual a ler. Também é importante destacar, ainda, a importância de este ensino
da compreensão de leitura se desenvolver em espiral, isto é, assegurando uma progressão
segura em relação ao nível de desempenho de leitura da criança.
De seguida, apresentaremos algumas actividades construídas para a compreensão de leitura
de textos, em função das suas respectivas características, não obstante estas estratégias
não sejam exclusivas de cada um dos textos estudados, como veremos, mas possam ser
rentabilizadas com outros géneros textuais.

1.2 actividades
1.2.1 textos
narrativos

Os alunos contactam, desde muito cedo, com os designados textos narrativos – quer seja
numa versão oral quer seja num suporte escrito –, cujo principal objectivo assenta, grosso
modo, na recreação de quem lê ou ouve tais textos, gerando-se, em resposta, determinadas
emoções (satisfação, curiosidade, medo…) no leitor ou no ouvinte. A proposta didáctica que
apresentaremos abaixo dá a conhecer, precisamente, um conjunto de actividades escolares
concebido em torno da compreensão de um texto narrativo, incluindo: i) estratégias não
só com vista a uma compreensão global do texto como também de partes específicas
e interligações entre estas (capítulos, parágrafos, frases…); ii) exercícios de selecção da
informação adequada em função dos objectivos subjacentes a um texto desta natureza; iii)
estratégias de exploração do tema. Aduza-se, desde já, que este texto narrativo é, aliás, uma
obra integral, o que vai também ao encontro de uma das mais recorrentes recomendações
didácticas – o estudo da compreensão de leitura com obras integrais e não apenas focado,
tão-só, no trabalho a partir de excertos textuais.

12
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enfoque
Trabalho sobre uma obra (de leitura) integral:
· apurando estratégias de compreensão de leitura da obra;
· aprofundando o conhecimento sobre as principais componentes da narrativa;
· seleccionando informação adequada;
· aprofundando o conhecimento sobre a época histórica retratada na obra, estabelecendo-se
as devidas ligações entre acontecimentos ficcionais e situações reais.
público-alvo
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico (4.º ano)
duração
19 sessões, de 2 h cada uma
material
· Obra Uma viagem ao tempo dos castelos, da autoria de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada
(Editora Caminho, 2007)
· Fichas
· Computador
metodologia
Trabalho individual, a par, em grupo e em grupo-turma
desenvolvimento
Cada uma das sessões decorre, em geral, da seguinte forma: leitura de um capítulo da obra
e realização de actividades escolares diversas, construídas a fim de fomentar a compreensão
da leitura do capítulo em questão. Em simultâneo, há também a preocupação de fazer
uma constante ligação entre os capítulos que vão sendo lidos, procurando descortinar o
sentido global da obra. Por outro lado, os alunos também são conduzidos a relacionar os
acontecimentos de cariz ficcional aos de matriz histórica.
1.ª sessão (1.º capítulo)
1. A sessão é iniciada com a observação da ilustração da capa da obra e a leitura do
respectivo título, a fim de desenvolver a capacidade dos alunos em prever/antecipar
acontecimentos, caracterização de personagens, localização em termos de espaço e tempo
e trama. Os alunos, a par, registam as antecipações feitas por cada um em relação ao que vai
acontecer na obra (ficha 1). Os registos são lidos, em voz alta, promovendo-se a comparação
das diferentes versões.
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2. Em grupos pequenos, os alunos analisam determinados elementos identificativos da obra
em estudo: autor, ilustrador, editora, ano da edição, n.º da edição.
2.ª sessão (1.º capítulo)
1. O 1.º capítulo é lido em voz alta pelos alunos, passando-se para a comparação entre as
antecipações feitas pelos alunos, na sessão anterior, e a “realidade” de que o 1.º capítulo dá conta.
2. O 1.º capítulo é trabalhado da seguinte forma, aqui descrita em termos gerais:
i) descoberta de palavras novas, partindo-se, por exemplo, do contexto na frase, da família
de palavras; depois de confirmado o significado correcto, as palavras são registadas no
caderno diário (exemplos: lobisomem, interceder, desolado, gesticulando, abrenúncio,
demónio, medonha, hipótese, hesitou, fraga);
ii) descobrir o signicado de determinadas expressões pelo contexto (exemplos: “Tudo
parecia dizer-lhes adeus. Respirava-se ali um ar de fim de férias.”, “Com esta tirada
bombástica.”, “Sorriso postiço.”, “expressão atinada.”);
iii) identicação das personagens principais e das secundárias (Quem são? Como são?; os
alunos são convidados a procurar e circundar/sublinhar o nome de todas as personagens
e as indicações que permitem caracterizá-las; com base nessa selecção, desenham as
personagens) (ficha 2).
3. A sessão compreende, ainda, o reconto oral do capítulo, tendo os alunos em conta a
seguinte indicação, dada pela professora: existem, no mesmo capítulo, dois tempos e dois
espaços de acção:
i) Quando se passa a acção?
a) antes (as personagens estão a lembrar-se do que aconteceu nas férias…)
b) actualmente…
ii) Descrição dos espaços do:
a) antes (férias…);
b) actual (casa dos pais…).
3.ª sessão (1.º capítulo)
1. Individualmente/a pares/em pequeno grupo, os alunos registam os acontecimentos que
prevêem que vão ocorrer (exemplo: Será que a Ana e o João encontram o lobisomem?, Como
é ele?, Será que encontram mais alguém?, O que se passará?). Posteriormente, realizam a
ilustração sobre como imaginam o lobisomem. As várias versões são lidas em voz alta.
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4.ª sessão (2.º capítulo)
1. Após a leitura do título do 2.º capítulo, os alunos procuram antecipar a caracterização da
personagem referida (Quem será o Orlando?, Como será?, O que fará?), antes de se passar à
leitura silenciosa e a pares deste capítulo.
2. O trabalho em torno da compreensão da leitura deste capítulo passa, essencial e
nomeadamente, por:
i) descoberta de palavras desconhecidas;
ii) descrição/localização de espaços (Onde se passa?, Quando se passa?, Quem intervém?;
selecção de tempos verbais que auxiliem a resposta);
iii) selecção de informação relevante e adequada: os alunos, em pequenos grupos, seleccionam
os vocábulos e as expressões que fornecem informações sobre a caracterização física e
psicológica do Sr. Orlando e a caracterização do castelo; em paralelo, recorda-se de que forma
devem os alunos proceder a fim de realizar de forma correcta as transcrições/citações.
5.ª sessão (3.º capítulo)
1. Após a leitura, em voz alta e de forma dialogada (em grupo-turma), do 3.º capítulo, passase ao trabalho de compreensão, que se desenrola, grosso modo, da seguinte forma:
i) selecção de vocábulos desconhecidos e descoberta do significado (pelo contexto, pela
família de palavras, pelo dicionário…);
ii) elaboração de perguntas de compreensão textual e apresentação das devidas respostas
(cada par de alunos elabora duas questões relativas ao conteúdo deste capítulo; todas as
perguntas são numeradas e colocadas num saco; cada par retira dois números, tendo de
responder às perguntas correspondentes; as perguntas e as respectivas respostas são
registadas no quadro e no caderno diário).
Trabalho de casa ou de escola: os alunos são divididos em cinco grupos, ficando cada um
responsável pela pesquisa sobre o que se sabe da Idade Média no que se refere a i) caçadas,
ii) castelos (De que eram feitos? Como eram?…), iii) nobres (Quem eram? O que faziam?...), iv)
vestuário dos nobres, v) meios de transporte.
6.ª sessão (4.º capítulo)
1. A sessão é iniciada com o reconto oral do 1.º, do 2.º e do 3.º capítulos, a fim de se recordar
os principais acontecimentos ocorridos na obra.
2. Os 5 grupos de alunos apresentam, à turma, os resultados da pesquisa realizada sobre o
que se sabe da Idade Média no que diz respeito a caçadas, castelos, nobres, vestuário dos
nobres e meios de transporte.
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3. Após a leitura silenciosa do 4.º capítulo, passa-se ao respectivo trabalho de compreensão
textual, realizado nos seguintes moldes:
i) apresentação das devidas respostas às perguntas de compreensão textual colocadas
(O que se passou?, Como?...);
ii) organização de sequências de acontecimentos: os alunos organizam de forma
cronológica e lógica um determinado conjunto de frases elaboradas pela professora e
relativas ao conteúdo do capítulo em estudo (imagem 1);
iii) elaboração individual de um resumo escrito sobre os principais acontecimentos que
ocorrem no capítulo e de uma ilustração referente aos mesmos (ficha 3).
7.ª sessão (5.º capítulo)
1. A professora solicita que os alunos procedam ao reconto oral do 5.º capítulo, com base na
leitura em casa, antes de se passar à sua leitura em voz alta.
2. O trabalho de compreensão da leitura do capítulo compreende:
i) trabalho sobre o conhecimento explícito da língua (tempos, nomes próprios, comuns,
adjectivos…) (ficha 4);
ii) descrição de espaços (ficha 5);
iii) caracterização de personagens.
3. Selecção de informação relevante e adequada (a pares): os alunos realizam o reconto
escrito deste capítulo produzindo uma banda desenhada (imagem 2).
Trabalho de casa ou de escola: divisão da turma em 4 grupos de trabalho, realizando cada
um uma pesquisa sobre a classe social do Povo (século XII), em termos, respectivamente,
da i) caracterização (Quem eram? Eram todos iguais? Ou ainda havia mais divisões na sua
classe?), ii) alimentação, iii) habitação, iv) vestuário.
8.ª sessão (6.º capítulo)
1. Após a leitura silenciosa do 6.º capítulo, o trabalho em torno da compreensão da leitura
incide, essencialmente, sobre:
i) descoberta de palavras desconhecidas (“servos”; “gleba”; “peregrino”; “promessa”;
“atónitos”…);
ii) realização do jogo de dominó de família de palavras referentes aos capítulos estudados
(em pequenos grupos) (imagem 3);
iii) discussão colectiva sobre as informações veiculadas no capítulo em relação à classe do
Povo e as obtidas mediante o trabalho de pesquisa extra-aula;
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iv) apresentação das devidas respostas às perguntas de compreensão textual colocadas,
através da selecção da informação necessária (Porque é que não se conheciam batatas?,
Como era a habitação dos servos da gleba?, O que comiam?, Havia medicamentos?,
Distinguir servos da gleba de mouros…).
9.ª sessão (7.º capítulo)
1. A sessão é iniciada com o reconto oral do 6.º capítulo.
2. O 7.º capítulo é lido, em voz alta, pela professora, seguindo os alunos a leitura realizada.
3. O trabalho de compreensão da leitura compreende, nomeadamente:
i) identicação de família de palavras de “aldeia” (aldeões…);
ii) elaboração colectiva de um mapa de histórias (imagem 4).
10.ª sessão (8.º capítulo)
1. O 8.º capítulo é lido silenciosamente, sendo que, no fim da leitura, é de imediato descortinado
o significado das palavras desconhecidas (“urros”, “fétido”, “redobrarem”…).
2. A fim de promover uma sistematização dos principais acontecimentos e elementos de
maior relevância dos capítulos estudados até ao momento, procede-se à resolução de fichas
de trabalho (são utilizados diferentes procedimentos: perguntas directas, perguntas relativas à
produção de inferências, de escolha múltipla, de verdadeiro-falso, de transcrição de excertos
textuais...) (imagens 5).
3. Ainda no sentido de promover uma maior compreensão da organização geral da obra, os
alunos são convidados a:
i) ordenar as ilustrações dos diferentes capítulos: a professora fotocopiara as ilustrações,
presentes na obra, dos diferentes capítulos; depois, distribui estas ilustrações, cabendo aos
alunos ordená-las de forma cronológica e lógica (imagem 6);
ii) legendar as diferentes ilustrações, colando-as numa cartolina.
Trabalho de casa ou de escola: recolher informações sobre a personalidade Egas Moniz.
11.ª sessão (9.º capítulo)
1. O capítulo 9.º é lido em voz alta e de forma dialogada pelos alunos.
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2. A compreensão da leitura do capítulo é trabalhada, essencialmente, da seguinte forma:
i) identicação do signicado das palavras desconhecidas;
ii) apresentação das devidas respostas às perguntas de compreensão textual colocadas,
seleccionando excertos textuais que comprovem as respostas dadas (Onde se passa a
acção?, Quais eram as funções do aio?, Quando é que foi reconhecida a independência de
Portugal?, Como se chamava esse Tratado?, Como se chamava o primeiro rei de Portugal?, …).
3. Em ligação com o conteúdo de que consta este 9.º capítulo, os alunos são igualmente
convidados a copiar/elaborar o mapa de Portugal, da época retratada na obra em estudo, e a
pintar com cores diversas os diferentes reinos e o Condado Portucalense.
12.ª sessão (10.º capítulo)
1. Leitura silenciosa do 10.º capítulo.
2. A compreensão da leitura compreende, essencialmente:
i) identificação do signicado das palavras desconhecidas;
ii) apresentação das devidas respostas às perguntas de compreensão textual colocadas
(Quais são os diferentes nomes que se dá ao diabo?, …) (imagem 7);
iii) elaboração de um resumo, escrito e a pares, do capítulo em análise, podendo a professora
dar ou não determinadas orientações que entenda relevantes (ficha 6).
13.ª sessão (11.º capítulo)
1. A professora lê em voz alta o 11.º capítulo, sendo a leitura devidamente acompanhada
pelos alunos.
2. A compreensão da leitura do capítulo abarca, grosso modo:
i) identicação de palavras desconhecidas (“vassalagem”…);
ii) identicação, na obra, de vocábulos ou nomes próprios típicos da época medieval (“Froila”…);
iii) apresentação das devidas respostas às perguntas de compreensão textual colocadas
(Como se formou Portugal?, Quem era Egas Moniz?, Quantas vezes se casou?, …).
3. Os alunos são, ainda, convidados a proceder ao reconto deste capítulo através da elaboração
de uma ilustração, no sentido de se promover ainda mais a compreensão da leitura. Para tal, os
alunos identificam as principais partes do capítulo, sendo que cada aluno/par/pequeno grupo
fica responsável pela ilustração e legendagem de cada uma das partes identificadas.
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14.ª sessão (12.º capítulo)
1. A sessão é iniciada com o reconto oral do capítulo lido na sessão anterior.
2. Passa-se a uma leitura em voz alta e de forma dialogada do 12.º capítulo.
3. No trabalho de compreensão da leitura do capítulo, é possível destacar:
ii) elaboração de perguntas de compreensão textual e apresentação das devidas respostas:
alguns dos alunos, divididos em pares, elaboram duas questões sobre o conteúdo
veiculado na página 91; os restantes alunos, também divididos em pares, elaboram
perguntas atinentes às informações apresentadas na página 92 do capítulo; os alunos
respondem às diversas perguntas colocadas (as perguntas são colocadas aos colegas que
não as formularam), registando-se as devidas respostas no quadro e no caderno diário.
15.ª sessão (13.º capítulo)
1. Reconto oral do último capítulo.
2. A compreensão da leitura do capítulo compreende, essencialmente:
i) identicação do sentido das palavras desconhecidas;
ii) elaboração, a pares, de uma chuva de ideias sobre a palavra “castelo”, com base nas
aprendizagens realizadas com a leitura da obra em estudo;
iii) elaboração colectiva de um caligrama (imagem 8) com as informações produzidas
anteriormente aquando da chuva de ideias;
iv) resolução de cha de trabalho também para promoção da compreensão da leitura do
capítulo (imagens 9).
16.ª sessão
1. Os alunos são convidados a antecipar a forma como a “história” terminará, registando as
antecipações que se lhes ocorram. As diferentes versões construídas são lidas em voz alta
pelos respectivos autores.
17.ª sessão (14.º capítulo)
1. Leitura em voz alta do último capítulo da obra em estudo, passando-se, de imediato, à
identificação do significado das palavras desconhecidas.
2. A sessão continua com a comparação entre as antecipações formuladas pelos alunos
sobre a forma como a “história” terminaria (registos produzidos na sessão anterior) e o que
realmente acontece na “história” original.
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3. Resolução, pelos alunos (pares), da ficha de leitura relativa à obra em questão (ficha 7).
4. Elaboração, pelos alunos, de ilustrações dos últimos capítulos lidos (do 8.º capítulo ao
14.º capítulo). Um grupo de alunos, em vez de participar na elaboração das ilustrações, fica
responsável pela elaboração de uma capa e de uma contracapa de um livro que congregue a
totalidade das ilustrações (imagem 10).
18.ª sessão
1. Depois de a turma identificar as personagens mais relevantes que participam na acção da
obra estudada (João, Ana, pais, tia, Egas Moniz, Afonso Henriques, Orlando, Lourenço…),
cada aluno elabora o fantoche correspondente a cada uma delas, a fim de que, em pequenos
grupos, os alunos possam dramatizar a história, apresentando-a à turma (imagem 11).
2. Os alunos pronunciam-se sobre a obra estudada, procurando fundamentar a opinião
manifestada, sempre que possível.

cadernos PNEP

20

material utilizado

ficha 1
1. Observa, com atenção, o título do livro Uma viagem ao tempo dos castelos (autoras:
Isabel Alçada e Ana Maria Magalhães) e a ilustração da capa.
Com um colega, imagina a história contada por este livro e escreve-a numa folha. Não te
esqueças: a história tem de ter um final e deves também atribuir-lhe um título…. E mais:
também é importante referir, por exemplo, o local da acção, o tempo em que a história
decorre, as personagens e a sua caracterização...
ficha 2 · uma viagem ao tempo dos castelos – capítulo 2
1. Circunda o nome de todas as personagens. Selecciona do texto informação relevante e
adequada que te ajude a caracterizar física e psicologicamente as personagens.
Nota:
· Quando se transcreve uma frase de um texto devemos colocá-la entre aspas.
· Devemos usar (…) quando não queremos transcrever a frase completa.
2. Com base na informação que recolheste desenha as personagens.
imagem 1 · capítulo 4
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ficha 3 · capítulo 4
A par, faz o resumo do capítulo:

Faz a ilustração do capítulo:
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ficha 4 · uma aldeia do século XII – capítulo 5
1. A par, selecciona e sublinha, nas páginas i) 39 e 40, ii) 42 e 43 e iii) 44, a informação relevante
e adequada que te ajude a preencher a seguinte grelha (para cada palavra/expressão retirada,
anota também o número da respectiva página):

ficha 5 · uma aldeia do século XII – capítulo 5
A par, selecciona e sublinha a informação necessária que te ajude a fazer a descrição da
aldeia. De seguida, transcreve essas frases, parágrafos ou expressões para o espaço que se
segue. Depois, à luz da informação recolhida, faz a respectiva ilustração.
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imagem 2 · capítulo 5
Banda desenhada sobre o capítulo n.º______ título ____________________________________

imagem 3 · capítulo 6
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imagem 4 · capítulo 7

imagem 6 · capítulo 8

imagem 7 · capítulo 10

imagens 5 · capítulo 8
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ficha 6 · capítulo 10

imagem 8 · capítulo 13
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imagens 9 · capítulo 13

ficha 7
A par, faz a ficha de leitura relativa à obra em estudo.
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imagem 11

1.2.2. textos
informativos

À medida que a criança cresce, contactando com um número cada vez maior de realidades,
é progressivamente maior a curiosidade em compreender o mundo que a rodeia. Ora, na
compreensão de um texto informativo, a criança tem a oportunidade de ter acesso, precisamente,
a informação factual ou a opiniões sobre determinado assunto, retendo na memória os aspectos
mais relevantes, que relaciona com o que já sabe a respeito. E, desta forma, a criança tem a
oportunidade de reformular o conhecimento prévio que possuía, aumentando a sua compreensão
sobre o problema em causa. As propostas didácticas a seguir apresentadas giram, justamente,
em torno da compreensão da leitura de textos informativos.

1.2.3. textos
informativos I

enfoque
Trabalho sobre o texto informativo:
· apurando estratégias de compreensão da leitura do texto narrativo;
· seleccionando informação adequada em função dos objectivos subjacentes a um texto informativo;
· sintetizando informação recolhida.
público-alvo
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico (2.º ano)
duração
3 sessões, de 2h cada uma
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material
· Livro A girafa que comia estrelas, de José Eduardo Agualusa
· Fichas de trabalho
· Computador com acesso à Internet
metodologia
Trabalho individual, a par e em grupo-turma
desenvolvimento
1.ª sessão
1. A sessão é iniciada com a observação e a análise dos diferentes aspectos gráficos e
pictográficos da capa do livro A girafa que comia estrelas, da autoria de José Eduardo
Agualusa. Os alunos registam, na ficha 1, os nomes do autor, do ilustrador e da editora,
retirando estas informações da capa analisada.
2. A pesquisa sobre a biografia do autor é feita, por uma parte da turma, através de
computadores com acesso à Internet; a outra parte pesquisa em materiais (em suporte
de papel) previamente seleccionados pela professora. Os alunos contam com um guião
orientador da pesquisa (ficha 2).
2.ª sessão
1. Os alunos são convidados a antecipar o conteúdo da obra em estudo, a partir da análise do
título e da ilustração que figuram na capa da obra. As hipóteses apresentadas pela turma são
registadas no quadro, seguindo-se a discussão colectiva sobre as mesmas.
2. Os alunos realizam nova pesquisa: recolha de informações sobre as girafas (habitat,
anatomia, alimentação…), com o auxílio de um guião (ficha 3) orientador do trabalho de
pesquisa. Uma parte da turma realiza a pesquisa com o recurso a computadores com
acesso à internet; a outra parte pesquisa em materiais (em suporte de papel) previamente
seleccionados pela professora. Segue-se uma breve discussão colectiva sobre a informação
recolhida, passando-se ao preenchimento de um mapa conceptual referente a este assunto
(ficha 4).
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3.ª sessão
1. Com os dados com que completaram, na sessão anterior, o mapa conceptual distribuído,
os alunos preenchem o “BI” da girafa (ficha 5).
2. A professora lê, em voz alta, a obra em estudo (texto – parte I). A leitura da obra deve ser
feita de forma faseada.
3. Confronto dos conteúdos efectivamente veiculados pela obra em análise com o que os
alunos tinham antecipado sobre aquilo em que esta consistiria.
4. Os alunos preenchem uma ficha de leitura sobre a primeira parte da obra em estudo (ficha 6).
4.ª sessão
1. A professora lê, em voz alta, a segunda parte da obra em estudo (texto – parte II).
2. Confronto dos conteúdos efectivamente veiculados pela segunda parte da obra em análise
com o que os alunos tinham antecipado sobre aquilo em que esta consistiria.
3. Os alunos preenchem uma ficha de leitura sobre a segunda parte da obra (ficha 7).

materiais utilizados

ficha 1 · a girafa que comia estrelas
Observa, atentamente, a capa do livro A girafa que comia estrelas, de José Eduardo Agualusa,
e regista, de seguida, as seguintes informações solicitadas.
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ficha 2

· Já ouviste falar do escritor deste livro? Sim

Não

· Se respondeste Sim, onde?
· Se respondeste Não, segue-me.
· Procura informações a respeito deste autor no motor de busca GOOGLE. Para isso, escreve
no rectângulo em branco o nome completo do autor. Depois, clica em Pesquisa do Google.
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· Agora, procura no final da primeira folha “José Eduardo Agualusa” e clica uma vez sobre
esse nome.
· Depois de entrares no “site”:
· Vai aparecer um quadro dividido em duas partes. Clicas, no lado direito, em “Português”. De
seguida, preenche o quadro a seguir apresentado:

· Vais agora descobrir que outros livros escreveu este autor.
· Clica, de seguida, onde diz “Obras”.
· Regista, no quadro seguinte, a data e o nome de algumas dessas obras.

32

cadernos PNEP

ficha 3 · a girafa que comia estrelas

· Procura informações a meu respeito no “site” http://www.junior.te.pt/servlets/Rua

· Agora, procura «Mundo Animal» e clica uma vez sobre esse tema.
· Depois de entrares no “site”:
· Vão aparecer vários nomes de animais. Procura o meu nome e clica sobre a minha fotografia.
· De seguida, preenche o quadro a seguir apresentado:
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texto – parte I
Às vezes a mãe ralhava com ela:
«Olímpia, Olímpia, lá estás tu outra vez com a cabeça nas nuvens!»
E era verdade, a pura verdade. Aos cinco anos, Olímpia já ultrapassava em altura todas as
girafas da savana. Era tão alta que, quando levantava o pescoço e se punha na pontinha
dos pés, a cabeça dela desaparecia entre as nuvens. A mãe de Olímpia, Dona Augusta, não
gostava daquilo:
«As nuvens são húmidas e frias, Olimpiazinha, olha que te constipas.»
O pior que pode acontecer a uma girafa é ficar constipada.
Primeiro, porque, quando espirram, assustam todos os outros bichos e sacodem as árvores e
as coisas, e algumas chegam mesmo a perder a cabeça (a cabeça pode saltar com a força do
espirro); depois, porque é difícil conseguir um cachecol capaz de cobrir pescoços tão compridos.
ficha 6 · ficha de leitura

Razões da preocupação da mãe:

texto – parte II
Olímpia, porém, gostava de andar com a cabeça nas nuvens – queria ver os anjos.
A Avó Rosália, mãe de Dona Augusta, dissera-lhe que os anjos dormem nas nuvens. Também
lhe dissera que, quando as pessoas morrem, se transformam em anjos. Dissera-lhe isto
pouco antes de morrer.
Por isso, Olímpia passava o dia inteiro com a cabeça enfiada nas nuvens. Tinha saudades da avó.
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À noite comia estrelas.
Enquanto as outras girafas dormiam, Olímpia subia ao morro mais alto da savana, levantava
o pescoço e comia estrelas. As estrelas ardiam um pouco na garganta, mas eram doces e
macias, e sabiam a pêssego. Ao contrário do que seria de supor, a noite não ficava mais vazia
por causa disso.
À medida que Olímpia comia estrelas, outras estrelas nasciam, novinhas em folha, brilhando
ainda mais do que as antigas.
Assim, de certa maneira, ela renovava a noite. Olímpia nunca encontrou nenhum anjo.
Um dia, porém, descobriu uma galinha-do-mato que fizera ninho no meio das nuvens.
O ninho estava cheio de objectos brilhantes que a galinha trouxera da terra – três pares de
óculos, oito berlindes coloridos, um colar de pérolas, um arco-íris de bolso, um olho de vidro
que havia pertencido (dizia ela) ao famoso pirata da perna de pau.
As galinhas-do-mato são muito bonitas, todas pretas com pintinhas brancas, e por isso
também lhes chamam galinhas pintadas.
Aquela pareceu a Olímpia ainda mais bonita do que as restantes.
As pernas dela brilhavam com uma luz própria, como se, pelo facto de viver tão alto, tivesse
adquirido um pouco do fulgor do sol.
«Olha lá», perguntou-lhe Olímpia, admirada, «tu és um anjo?».
Não, era apenas uma galinha que gostava de viver nas nuvens. Chamava-se Dona Margarida.
Não era muito inteligente, coitada, mas gostava de pensar. Pensava, pensava e depois dizia coisas
óbvias, que já toda a gente sabia, como se ela mesmo as tivesse inventado. Por exemplo:
«Quem tudo quer tudo perde.»
«Devagar se vai ao longe.»
«Nem tudo o que reluz é oiro.»
Etc. Dizia estas coisas piscando os olhinhos e torcendo a cabeça. Via-se que fazia muita força
para pensar.
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ficha 7
E que tal? Estás a gostar? Espero que sim… Agora responde às questões que te coloco.
Lê, atentamente, a continuação da minha história desde “Olímpia, porém, gostava (…)” até
“Via-se que fazia muita força para pensar.”
1. De que é que Olímpia mais gostava? Assinala com uma X a opção correcta.
Comer milho
Comer folhas de acácia
Comer estrelas
2. Olímpia era obediente à sua mãe? Concordas com o que fazia?

3. Quem era D. Augusta?

4. Completa.
A avó Rosália gostava tanto de ir para as nuvens porque
5. O que fazia ela à noite?

6. Completa os espaços com palavras do quadro.
As estrelas que Olímpia comia eram
,

, e sabiam a

.

7. O que faziam as outras girafas nesta altura?

8. Explica o significado da palavra “renovava”, que aparece, a negrito, na expressão seguinte:
“Ela renovava a noite”.

9. Concordas com esta afirmação? Porquê?
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10. O que é que aconteceu um dia? Risca o que não interessa.
Um dia, porém, descobriu um coelho-do-mato/uma galinha-do-mato que fizera o ninho no
meio das nuvens.
11. Como era o ninho desta nova personagem? Sublinha, no texto, toda a informação relativa
ao ninho e à personagem e preenche o esquema.

12. De acordo com as informações anteriores, ilustra a galinha e o respectivo ninho.

1.2.4. textos
informativos II

enfoque
Trabalho sobre o texto informativo:
· apurando estratégias de compreensão da leitura deste texto;
· seleccionando informação adequada em função dos objectivos subjacentes a um texto
desta natureza;
· produzindo um texto informativo conforme à estrutura textual adequada.
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público-alvo
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico (1.º e 2.º anos)
duração
1 sessão, de 2 h (1.º ano) · 2 sessões, de 2 h cada uma (2.º ano)
material
· Texto informativo “As cegonhas”, escrito pela professora
· Fábula “A raposa e a cegonha” (La Fontaine)
· Fichas de trabalho
metodologia
Trabalho a par (por ano de escolaridade)
desenvolvimento
1.ª sessão (1.º e 2.º anos)
1. Leitura, em voz alta, da fábula “A raposa e a cegonha”, a fim de motivar a turma para o
assunto abordado e de permitir um primeiro contacto dos alunos com a temática em estudo. Os
alunos apresentam, em voz alta, o que já sabem a respeito de um dos animais a que o texto lido
se refere: a cegonha. As indicações avançadas pelos alunos são registadas no quadro.
2. Distribuição, aos alunos do 2.º ano, de um texto informativo intitulado “As cegonhas”
(texto 1). O texto é lido, em voz alta, explicando-se, em simultâneo, o significado de conceitos/
informações desconhecido(a)s. Os alunos do 2.º ano sublinham, a verde, os conceitos/as
informações que já conhecem e, a vermelho, aqueles(as) cujo sentido agora descobrem. As
informações contidas no texto são discutidas em voz alta. Os alunos do 2.º ano partilham, com
os do 1.º, as informações que desconheciam a respeito da cegonha, dizendo-as em voz alta.
3. A informação relevante sobre a cegonha, apresentada no texto, é organizada pelos alunos:
i) alunos do 2.º ano: preenchimento de um esquema organizado por categorias (“como
são”, “onde fazem os ninhos e de que são feitos”, “local onde vivem”, “alimentação”,
“temperamento”, “número de crias”) (ficha 1);
ii) alunos do 1.º ano: preenchimento de um esquema (ficha 2) com imagens e palavras,
também organizadas por categorias; os alunos, à medida que ouvem as respostas dos
colegas do 2.º ano, têm de colocar uma cruz à frente das informações correctas. Por outro
lado, os alunos preenchem, ainda, a ficha do “Bilhete de identidade” da cegonha, com base
nas informações recolhidas (ficha 3).
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2.ª sessão (2.º ano)
1. Os alunos escrevem, individualmente, um texto informativo sobre a cegonha, com base nas
informações recolhidas e registadas, sobretudo, no esquema da ficha 1.

materiais utilizados

texto 1 – as cegonhas
As cegonhas são pássaros grandes com um pescoço médio, um bico comprido, um corpo
forte e umas patas compridas. A cegonha mais comum em Portugal é a branca, que tem a
ponta das asas pretas.
Elas gostam de fazer os seus ninhos em locais altos: árvores, chaminés, monumentos ou
postes eléctricos. Escolhem para viver zonas planas com muita água e pântanos, onde podem
encontrar a sua comida favorita: rãs e pequenos peixes. Também comem cigarras, cobras,
minhocas e insectos.
Com cerca de um metro e meio de altura, têm um temperamento violento, atacando qualquer
outro animal que lhes invada o território.
Os filhotes saem da casca na Primavera e, quando chove, a cegonha abre as asas para os
proteger. Põe cerca de 3 a 5 ovos, que demoram de 20 a 30 dias até darem as crias.
Com a chegada dos primeiros frios, as cegonhas partem para África, onde permanecem até
à Primavera.
ficha 1
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ficha 2

ficha 3
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1.2.5. textos
de teatro
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A leitura de textos de teatro e a representação destes textos pelos alunos assumem uma
indiscutível relevância no desenvolvimento sociocognitivo das crianças. Com a leitura destes
textos, o aluno desenvolve-se, nomeadamente, na distinção do que são as “falas” das
personagens e do que faz parte de instruções cénicas (didascálias), que não se destinam
a ser ditas por tais personagens, o que também fomenta fortemente o aprofundamento da
compreensão dos textos. A proposta didáctica descrita de seguida pretende dar conta,
justamente, de uma hipótese de trabalho em torno destes textos.
enfoque
Trabalho sobre o texto de teatro:
· apurando estratégias de compreensão da leitura deste texto;
· aprofundando o conhecimento sobre didascálias e diálogos, distinguindo-os no texto em análise.
público-alvo
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico (2.º, 3.º e 4.º anos)
duração
2 sessões, de 2h cada uma
material
· Texto “Os dez anõezinhos da Tia Verde-Água”, uma adaptação de Luísa Dacosta do conto
homónimo, da colectânea de Contos Tradicionais Portugueses de Teófilo Braga
· Fichas de trabalho
metodologia
Trabalho em pequeno grupo e em grupo-turma
desenvolvimento
1.ª sessão
1. O título do texto a estudar é anunciado à turma, convidando-se os alunos a antecipar, a
partir do título, o conteúdo abordado no texto. Depois de se referir que se trata de um texto de
teatro, os alunos são solicitados a dizer, em voz alta, o que já sabem a respeito das principais
características destes textos.
2. Distribuição dos quatro actos do texto “Os Dez Anõezinhos da Tia Verde-Água”, a pequenos
grupos, sendo cada acto trabalhado por um grupo. Os alunos lêem, em voz alta, cada um dos
actos, descobrindo-se, em conjunto, o significado dos vocábulos desconhecidos de todo o
texto, seleccionados previamente pela professora (ficha 1).

42

cadernos PNEP

3. Os alunos sublinham os diálogos com uma cor e as didascálias com outra, discutindo-se,
em conjunto, as opções tomadas por cada grupo, sistematizando-se aquilo em que consiste
os diálogos e as didascálias, recordando-se as respectivas funções.
4. Cada grupo prepara a dramatização do acto por que ficara responsável, apresentando à
turma o fruto de tal trabalho.
5. Os alunos discutem, em conjunto, o sentido do texto, na íntegra, antes de se passar ao
respectivo reconto oral.
2.ª sessão
1. Cada grupo de trabalho responde a questões de compreensão sobre o acto por que ficara
responsável (ficha 1).
2. Em conjunto, procede-se ao registo do modo como estão escritos os diálogos e as
didascálias (ficha 2), analisando-se as indicações dadas por estas últimas (ficha 3).
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materiais utilizados

ficha 1
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ficha 2 · tabela de registo
Preencher com exemplos retirados do texto:

ficha 3

Preencher com exemplos retirados do texto:
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de acção
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Se a complexidade e a dificuldade inerentes ao processo de escrita são indiscutíveis,
também é inquestionável a responsabilidade de, nos primeiros anos de escolaridade, ensinar
e mediar a aprendizagem de uma competência que requer procedimentos recursivos de
grande exigência cognitiva. Com efeito, nestas etapas iniciais, o aluno tem de conseguir, em
simultâneo, desenhar as letras de forma legível, pontuar correctamente as frases, detectar
e corrigir os erros ortográficos, dispor de uma forma adequada as palavras, as frases e os
parágrafos e, também, conseguir fazer opções ao nível da selecção de informações para
integrar no texto, em função da situação de comunicação concreta, e ao nível da organização
do texto, de eventuais estratégias de captação da atenção do leitor. Está em causa não só
a automatização motora do gesto de escrever mas também de alguns subprocessos do
processo escritural, de modo a reduzir o esforço cognitivo nestes procedimentos susceptíveis
de maior automatização, canalizando-o para os subprocessos mais exigentes.
Neste sentido, importa que o desenvolvimento da capacidade de produção escrita combine
não só um enfoque sobre a aprendizagem de saberes, técnicas e procedimentos específicos,
a mobilizar pelos alunos aquando da produção – privilegiando-se, assim, diferentes fases do
processo de escrita (planificação, textualização, revisão, reescrita) –, como também sobre os
parâmetros comunicacionais subjacentes à produção escrita, que integram, precisamente,
o contexto em que os textos são produzidos. Importa, ainda, que o ensino da escrita de
diferentes géneros de textos, inseridos em diversos contextos, não ignore o Sujeito que
escreve e as experiências de escrita que já faz/sabe fazer e a sua própria relação com a escrita
e os textos. Entender e adoptar estes pressupostos implicará, necessariamente, significativas
mudanças nas práticas habituais de ensino e de aprendizagem da produção escrita. Grosso
modo, importa destacar, muito particularmente, os seguintes princípios:
i) a necessidade de se apostar, definitivamente, num ensino precoce e intensivo da
produção textual, já que a aprendizagem da escrita é, manifestamente, um processo
lento, longo e complexo;
ii) a construção de dispositivos de ensino conducentes à promoção de uma prática
intensiva da produção de textos, compreendendo não só actividades de escrita
recorrentes como também um conjunto articulado de exercícios escolares que se
desenrolem durante um período de tempo considerável, adaptado às reais capacidades e
dificuldades dos alunos com quem se trabalha;
ii) um ensino do processo de escrita, compreendendo as grandes etapas de planificação,
textualização e revisão, derrubando-se a concepção habitual do texto escrito como o
resultado de um rasgo espontâneo de inspiração;
iii) ensino de textos pertencentes a diferentes géneros textuais, escolar e socialmente
relevantes, de molde a conduzir, e desde cedo, à aprendizagem quer das especificidades
de conteúdo e de forma que lhes são inerentes quer das respectivas funções associadas
a cada género textual;
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iv) atribuição de um papel relevante à denição de situações de comunicação especícas,
conduzindo-se os alunos a compreender que, para escrever um texto, não basta saber
qual é o tema a abordar, já que também é necessário, por exemplo, definir quem escreve
(Autor singular? Autor colectivo?… ), para quem escreve (Quem é o destinatário?…), sobre
o que é que se escreve, com que objectivos se escreve, como é que se escreve (quais são
os recursos a mobilizar?…, Que opções linguísticas e discursivas tomar?…);
v) construção de actividades escolares organizadas de forma sequencial, no sentido de
fomentar a autonomia crescente dos alunos, e envolvendo uma gradual complexicação da
produção, já que uma sólida aprendizagem da produção textual implica, necessariamente,
um adequado tempo de maturação, de molde a que os alunos sejam não só capazes de
integrar os conhecimentos como também de se exercitar na sua mobilização em função
das distintas situações de comunicação.
A actualização destes princípios implica, como se pode depreender, a construção de
estratégias didácticas que, não ignorando a relação que os alunos vão construindo
com a escrita, contemplem i) quer o processo de escrita, com exercícios de facilitação
processual, de escrita colaborativa e de reflexão sobre a própria escrita; ii) quer o contexto
da produção textual, compreendendo não só exercícios com vista à mobilização/integração
de informações e de saberes no texto a escrever como também exercícios em que os alunos
sejam conduzidos a identificar as funções subjacentes ao género textual em causa (escrever
para aprender, escrever para criar, para convencer, para formular pedidos, para resumir, para
tirar apontamentos, para expressar vivências anteriores…).
As sequências de ensino que apresentamos seguidamente pretendem, justamente, ilustrar
diversos modos de trabalho cujo objectivo é ensinar os alunos a escrever diferentes géneros
de texto (inseridos em contextos), partindo do seu conhecimento e prática (livre) de escrita,
acompanhando-os no processo de escrita e facultando-lhes instrumentos que os ajudem a
apropriar-se de conhecimentos que possam mobilizar em situações escriturais semelhantes.
Assume-se, portanto, que a competência de escrita não é una, servindo indiferentemente para
escrever qualquer género de texto, não se “aprendendo a escrever de uma vez para sempre”,
mas cada género tem características específicas que requerem um ensino explícito.

actividades para o ensino da língua

2.2. actividades
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enfoque
Saber escrever um texto biográfico:
· distinguindo diferentes textos;
· desenvolvendo uma representação mais nítida sobre o texto biográfico;
· reconhecendo a estrutura do texto biográfico;
· organizando um texto biográfico;
· conhecendo e utilizando organizadores textuais.
público-alvo
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico (3.º ano)
duração
5 sessões, de 1h30min cada uma
material
· Como se faz cor-de-laranja, da autoria de António Torrado
· Fichas de trabalho
metodologia
Trabalho individual, em pequeno grupo e em turma
desenvolvimento
1.ª sessão
1. Para se preparar a escrita da produção textual inicial, os alunos ouvem a história Como se
faz cor-de-laranja. Segue-se a discussão sobre o conteúdo do texto. Por outro lado, os alunos
também são convidados a identificar o autor, avançando hipóteses em relação a aspectos
biográficos deste último (idade, profissão/profissões…), levando-se os alunos a compreender
aquilo em que consiste uma biografia.
2. Os alunos escrevem um texto biográfico inicial, realizado com o auxílio de uma ficha com
determinados dados biográficos sobre o escritor António Torrado (ficha 1).
2.ª sessão
1. Os alunos procedem a uma triagem de textos, distribuídos pela professora, organizando-os
por categorias: diários, entrevistas, autobiografias e biografias. Esta triagem é feita de forma
a promover o desenvolvimento, nos alunos, de uma representação mais nítida a respeito do
texto biográfico.
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2. A sessão continua com uma discussão colectiva atinente aos principais critérios utilizados para a
distinção dos textos, culminando esta discussão na elaboração colectiva de um memorando para
escrita de um texto biográfico, que deverá aproximar-se do previsto na ficha 2.
3.ª sessão
1. Os alunos organizam um determinado conjunto de parágrafos, pertencentes a uma
biografia do autor António Torrado, dados de forma desordenada; após a devida correcção,
os parágrafos são colados numa folha à parte (ficha 3), na ordem estabelecida.
2. Os alunos identificam, noutra biografia do escritor António Torrado, as frases “intrusas” que
dela constam; note-se que as frases “intrusas” pertencem a textos de outra natureza (ficha 4).
3. A sessão continua com uma discussão acerca das principais semelhanças e diferenças
encontradas nas duas biografias do escritor António Torrado, apresentadas aos alunos, e que
tinham sido elaboradas por autores diferentes.
4.ª sessão
1. O trabalho em torno da estrutura e da organização do texto biográfico continua com uma
reflexão acerca da importância da utilização e da diversificação de organizadores textuais.
2. A sessão continua com a resolução de uma ficha de trabalho que visa o preenchimento de
lacunas com os organizadores textuais mais adequados que constam do memorando – vide
sessão 2 – (ficha 5).
5.ª sessão
1. A sessão é iniciada com a sistematização das principais aprendizagens realizadas pela
turma sobre o texto biográfico (nomeadamente: etapas da biografia, expressões para
organizar o desenvolvimento da biografia; exemplos de informações que não fazem parte de
biografias…). Esta sistematização é conduzida pela professora e conta com a participação de
todos os alunos.
2. Os alunos realizam a produção textual final de um texto biográfico: uma metade da turma
realiza esta produção textual com base na ficha de trabalho de que constam dados biográficos
do autor; a outra metade produz o texto sem qualquer ajuda.
3. A sessão termina com a comparação das produções textuais inicial e final.
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ficha 1 · ficha biográfica de António Torrado
nome António Torrado
ano e local de nascimento 1939, em Lisboa
profissão Escritor de literatura para crianças. É também professor, jornalista, actor e escritor
de manuais escolares.
livros escritos A chave do Castelo Azul, em 1969; O Veado Florido, em 1972; Pinguim em
Fundo Branco, em 1973; Hoje há palhaços, em 1977; Como se faz cor-de-laranja, em 1979;
Versos de Pé folgado, em 1979; O Adorável Homem das Neves, em 1984.
escolaridade Licenciado em Filosofia na Universidade de Coimbra
experiências importantes Participou na criação de uma escola de ensino infantil e primário,
foi produtor da RTP, dá aulas de teatro e é actor de teatro em Lisboa.
família É casado e tem dois filhos.
curiosidades Já recebeu vários prémios de Literatura Portuguesa infantil.

54

cadernos PNEP

ficha 2 · memorando para a escrita de um texto biográfico
Uma biografia descreve os factos mais importantes da vida de alguém. Para elaborarmos uma
biografia, precisamos de pesquisar sobre a pessoa em questão, consultando várias fontes de
informação: livros, jornais, revistas, Internet…
etapas da biografia
introdução
· Como se chama a pessoa?
· Quando nasceu?
· Onde nasceu?
desenvolvimento
· Onde estudou?
· O que estudou?
· Em que/onde trabalhou?
· Onde viveu?
· Com quem se casou?
· Quantos filhos teve?
· O que criou de importante?
· Quando morreu?
· (…)
conclusão
· Consideração pessoal acerca da pessoa
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ficha 3 · biografia de António Torrado
Organiza, de forma lógica, os parágrafos abaixo, depois de os recortares. Cola os
parágrafos numa folha à parte, segundo a ordem definida.
Escreveu mais de uma centena de obras, destacando-se: A chave do Castelo Azul, em 1969;
O Veado Florido, em 1972; Pinguim em Fundo Branco, em 1973; Hoje há palhaços, em 1977;
Como se faz cor-de-laranja, em 1979; Versos de Pé folgado, em 1979; O Adorável Homem
das Neves, em 1984.
Poeta, pedagogo, escritor, dramaturgo, licenciou-se em Filosofia, na Universidade de Coimbra.
Foi professor, Director Editorial e quadro Superior da RTP, colaborou em vários jornais e revistas.
Os seus livros são escritos à mão, num papel branco, e não utiliza computador.
Nasceu em Lisboa, em 1939. É casado e tem dois filhos.
ficha 4 · biografia de António Torrado
A biografia apresentada abaixo tem determinadas frases “intrusas”, que não fazem parte
de um texto biográfico. Procura estas frases “intrusas” e sublinha-as.
Era uma vez um homem chamado António Torrado que nasceu em Lisboa, em 1939, e
começou a publicar aos 18 anos e não parou mais. A sua produção já ultrapassa a centena
de títulos em temas que vão da ficção e poesia aos temas pedagógicos. Pela sua obra ganhou
numerosos prémios.
É poeta, dramaturgo, novelista, professor e formador de professores, contador de histórias,
jornalista, editor, director e produtor na televisão... e a lista não tem fim. “Gosto muito de
crianças, por isso comecei a escrever para elas.”.
Formou-se em Filosofia, na Universidade de Coimbra. Esta cidade, que acolhe muitos
estudantes, é atravessada pelo rio Mondego.
A qualidade literária dos seus livros está bem sublinhada pelos prémios que tem vindo a
receber, entre os quais o Prémio Calouste Gulbenkian de Literatura para Crianças. Quem
pretender um autógrafo deste autor pode obtê-lo no próximo dia 16 de Janeiro no Parque das
Nações, onde irá estar no lançamento do seu mais recente livro.
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ficha 5 · biografia de Matilde Rosa Araújo
1. O texto biográfico que se segue apresenta algumas lacunas. Só tens de as preencher
com as palavras/expressões adequadas, inseridas no rectângulo abaixo:

Matilde Rosa Araújo nasceu em Lisboa, em 1921.
A autora estudou na Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa e licenciou-se
em Filologia Românica.
foi professora do Ensino Técnico-Profissional em Lisboa e do primeiro Curso de
Literatura para a Infância, que teve lugar na Escola do Magistério Primário de Lisboa.
, a escritora tem exercido a sua actividade profissional, como professora, na cidade
do Porto.
, para além de livros de contos e poesia para o mundo adulto, a famosa criadora já
escreveu mais de duas dezenas de livros de contos e poesia para crianças. A temática das obras
desta conceituada personalidade do mundo literário português centra-se em torno de vários
eixos,
, a infância dourada, a infância agredida e a infância como projecto.
, esta lisboeta tem recebido alguns prémios no domínio de Literatura para a
Infância,
, o Grande Prémio de Literatura para crianças da Fundação Calouste
Gulbenkian, em 1980.
, em 1991, foi-lhe atribuído o prémio para o melhor
livro estrangeiro (O Palhaço Verde), pela associação Paulista de Críticos de Arte de São Paulo,
Brasil.
, recebeu o prémio para o melhor livro para a infância, com a sua obra
Fadas Verdes, atribuído pela Fundação Calouste Gulbenkian, em 1996.
2. Sublinha, no texto, as palavras/expressões que se referem ao nome “Matilde Rosa Araújo”
e explica a importância da sua utilização.
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enfoque
Saber escrever uma receita de culinária:
· distinguindo diferentes textos;
· desenvolvendo uma representação mais nítida sobre uma receita de culinária;
· conhecendo a estrutura de uma receita de culinária;
· organizando uma receita de culinária;
· trabalhando o vocabulário específico de uma receita de culinária.
público-alvo
alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico (3.º ano)
duração
seis sessões, de 1h30min cada uma
material
fichas de trabalho
metodologia
trabalho individual, em pequeno grupo e em grupo-turma
desenvolvimento
1.ª sessão
1. Com vista à sensibilização para a escrita de uma receita de culinária, a turma começa por
confeccionar e degustar uma salada de fruta, no âmbito do Dia da Alimentação. O trabalho
de sensibilização para este texto continua com uma produção textual inicial, precisamente, de
uma receita culinária, depois de a turma discutir sobre qual é o objectivo deste texto (ajudar
alguém, passo a passo, a confeccionar um prato…).
2.ª sessão
1. A sessão é iniciada com uma triagem de textos (são distribuídas receitas de culinária,
anúncios e outros textos de natureza distinta), a fim de que os alunos desenvolvam a sua
capacidade de distinguir as principais semelhanças e diferenças entre os diferentes textos
apresentados. Note-se que esta triagem de textos é acompanhada de uma discussão
colectiva em torno dos principais critérios subjacentes a tal distinção.
2. O trabalho continua com a análise de receitas de culinária, abordando-se, mormente, a
sua organização geral e o vocabulário específico, registando-se, no quadro, as principais
características deste texto (enunciadas no memorando da ficha 1 – a distribuir aos alunos,
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consoante a escolha da professora, ou a servir de orientador para a professora guiar a
construção colectiva de um memorando idêntico). Com efeito, os alunos identificam a
organização estrutural do texto, referindo quais são os elementos em que se baseiam para
justificar a divisão que referem. Por outro lado, também já é explicitado o significado do
vocabulário específico deste texto.
3.ª sessão
1. Os alunos organizam determinados blocos de frases, retirados de uma receita de culinária,
segundo a ordem pela qual devem assomar nesta última. O enfoque desta actividade escolar
assenta, assim, na estrutura textual de uma receita de culinária, que os alunos procuram
descortinar, apropriando-se desta dimensão do texto (ficha 2).
2. O significado do vocabulário específico das receitas de culinária é também explicitado
(“título”, “ingredientes” e “modo de preparação”…) (ficha 2).
3. Os alunos são solicitados a identificar quais são as partes “típicas” da estrutura de uma receita
de culinária que estão ausentes da receita apresentada. Depois desta identificação, os alunos
completam esta receita com as informações em falta (o título e os ingredientes) (ficha 3).
4.ª sessão
1. A estrutura de uma receita de culinária é de novo trabalhada pelos alunos, através da
organização, de forma lógica, de determinado(a)s blocos/frases, apresentado(a)s de forma
desordenada (ficha 4).
2. Segue-se a identificação, numa outra receita de culinária, de frases “intrusas”, cuja
formulação é característica de outros géneros textuais (ficha 5).
3. A sessão termina com uma discussão acerca das principais semelhanças e diferenças
encontradas nestas duas receitas, no que se refere, muito particularmente, às respectivas
estruturas textuais.
5.ª sessão
1. Os alunos reescrevem uma receita de culinária, elaborada por um colega; para esta reescrita,
a turma conta com o auxílio do memorando de escrita construído na sessão 2 (ficha 6).
6.º sessão
1. A sessão inicia-se com a produção textual final.
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3. Passa-se à comparação das produções textuais inicial e final, em que são destacadas as
principais lacunas detectadas na produção textual inicial e as dificuldades que os alunos ainda
revelam na produção textual final. Desta forma, é fomentada a sintetização quer dos princípios
mais relevantes por que os alunos se devem reger aquando da escrita de uma receita de
culinária quer das principais aprendizagens efectuadas ao longo deste trabalho.
ficha 1 · receita de culinária
Recursos para a escrita da receita de culinária

materiais utilizados

ficha 2 · receita de culinária
1. Organiza os blocos de frases que se seguem – numerando-os (1, 2, 3) –, tendo em
conta a ordem pela qual devem aparecer numa receita de culinária.
Bata as claras em castelo, acrescente as gemas e bata novamente; coloque o açúcar e
bata outra vez. Adicione a farinha, o chocolate em pó, o fermento, o leite e bata de novo.
Depois, unte um tabuleiro e leve a cozer aproximadamente 40 minutos em forno médio.
Enquanto o bolo coze, faça a cobertura com 2 colheres de chocolate em pó, 1 colher
de margarina, meio copo de leite e leve ao lume até começar a ferver.
Barre o bolo já cozido com este preparado ainda quente.
Bolo de chocolate
2 chávenas de farinha de trigo
2 chávenas de açúcar
1 chávena de leite
6 colheres de sopa cheias de chocolate em pó
1 colher de sopa de fermento em pó
6 ovos
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2. Completa as lacunas da receita de culinária apresentada de seguida.

ficha 3 · receita de culinária
A receita a seguir apresentada encontra-se incompleta. Depois de leres o excerto
apresentado de seguida e de identificares as informações que já estão presentes,
procura identificar as indicações em falta e regista-as nas linhas seguintes.

Bater muito bem as 6 gemas com 2 medidas de açúcar, juntar 1⁄2 medida de óleo, 3 medidas
de farinha, as 2 colheres de café de fermento e o iogurte e bater tudo até obter uma massa
homogénea. Por fim, juntar as 6 claras que foram previamente batidas em castelo com uma
medida de açúcar.
Finalmente, deitar a massa em forma bem untada (com margarina e farinha) e levar ao forno
quente; dever-se-á manter uma temperatura de cerca de 180/190 graus.
Nota: A medida de referência é o copo do iogurte.
Bom apetite!
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ficha 4
Depois de recortares os parágrafos apresentados abaixo, organiza-os, de forma lógica, para
reconstruíres a receita de culinária em questão.
salada com frutas
------------------------------------------------------------------------------------------------· 1 alface crespa
· 2 tomates sem casca e sem sementes
· 1 cebola roxa
· 1 maçã
· 1 pêra
· 2 kiwis
------------------------------------------------------------------------------------------------ingredientes (para 4 pessoas)
------------------------------------------------------------------------------------------------Corte o tomate, a cebola, a maçã e a pêra e misture. Disponha os ingredientes agora
misturados numa travessa decorada com alface-crespa e os kiwis cortados em rodelas.
Acompanhe esta salada com carneiro assado.
------------------------------------------------------------------------------------------------· nozes moídas a gosto
· 100 ml de creme de leite
· 2 colheres (sopa) de maionese
· sal e pimenta-do-reino a gosto
------------------------------------------------------------------------------------------------modo de preparação
--------------------------------------------------------------------------------------------------
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ficha 5 · receita de culinária
Esta receita tem frases “intrusas”, que não fazem parte de um texto como uma receita de
culinária.
Ora, tens de:
i) identificar as frases “intrusas”;
ii) sublinhá-las;
iii) reescrever a receita de culinária sem as frases “intrusas” identificadas.
salada de fruta
Ingredientes: (5 pessoas)
Era uma vez quatro maçãs e duas bananas que viviam num cesto de fruta.
· 4 maçãs
· 4 pêssegos
· 8 morangos
· 2 bananas
· 2 laranjas
· 1 colher de sopa de açúcar
Se quiser provar, grátis, esta salada de fruta, vá ao Feira Nova, no dia 28 de Março!
Modo de preparação:
Descasque as maçãs, as bananas e as laranjas e corte em pequenos cubos com a ajuda da
faca e da tábua.
A salada de fruta faz bem à saúde!
Coloque as frutas partidas numa saladeira e adicione o açúcar. Misture delicadamente os
ingredientes e reserve até servir.
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ficha 6 · receita de culinária
A seguir, é apresentada uma receita de culinária escrita por um colega teu.
Para fazer bolo de Mousse de Chocolate é preciso 250 grs. de Chocolate em barra, 200 g
de açúcar, 8 gemas de ovo, 8 claras, 4 colheres de chá de farinha e 200 grs. de manteiga.
Depois, Batem-se as gemas com o açúcar até obter uma mistura cremosa e esbranquiçada.
Junta-se a manteiga amolecida e o Chocolate em barra derretido em banho-maria. Bate-se
muito bem e adicionam-se as claras previamente batidas em castelo forte, envolvendo bem
sem bater. Seguidamente divide-se a massa em duas partes. Leva-se uma ao frigorífico. À
outra parte da massa junta-se a farinha, envolve-se bem e leve-se a cozer, numa forma untada
com manteiga e polvilhada com farinha, cerca de 30 minutos. Depois de desenformado e
devidamente frio cobre-se o bolo com a outra parte da mousse de chocolate.
1. Tendo em conta o que aprendeste acerca deste género textual, enumera as falhas que
detectaste no texto do teu colega e reescreve-o.
nota 1· Como deve iniciar-se uma receita de culinária?
a) Que falhas detectaste?

b) Corrige essa(s) lacuna(s).

nota 2 · Que parte do texto nos dá a conhecer aquilo de que precisamos para confeccionar
a receita de culinária?
c) Que falhas detectaste?
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d) Reescreve essa parte.

nota 3 · Qual a parte do texto que nos indica como confeccionar a receita?
e) Que falhas detectaste?

f) Reescreve essa parte.
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enfoque
Saber escrever um (micro)conto:
· aprofundando o conhecimento sobre as principais componentes da narrativa;
· imaginando uma história a partir de algumas indicações referentes a componentes da
narrativa, seleccionando informação adequada;
· produzindo um (micro)conto.
público-alvo
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico (1.º e 4.ºano)
duração
1 sessão, de 2h (1.º ano)
3 sessões, de 2h cada uma (4.º ano)
material
· Caixas de madeira etiquetadas com as principais categorias da narrativa e componentes
da sua estrutura típica (situação inicial - personagens, tempo, espaço -, problemas/conflitos,
peripécias e situação final), contendo, cada uma, tiras de papel com várias propostas para a
componente da narrativa em causa.
·Computador
metodologia
Trabalho em pequenos grupos e em grupo-turma
desenvolvimento
O dispositivo didáctico abaixo descrito tem por base, essencialmente, as principais
componentes de uma narrativa: a situação inicial – que integra as personagens e os contextos
espacial e temporal –, os conflitos ou problemas, as peripécias e a situação final.
1.º Ano
1.ª sessão
1. A turma é dividida em grupos de quatro alunos. Uma criança, de cada grupo, retira,
aleatoriamente, de quatro caixas, duas tiras de papel em que estão registadas palavras
relacionadas com a componente da narrativa que lhes corresponde (quadro 1). Assim, cada
grupo tem, em sua posse, oito tiras de papel, que incluem três nomes de personagens,
uma referência ao contexto espacial, uma referência ao contexto temporal, uma referência
a um problema ou conflito por resolver, referência a uma peripécia e, ainda, uma referência
à situação final. De seguida, os alunos organizam as tiras de papel recebidas em função da
componente da narrativa a que cada uma se refere.
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2. Com base nas indicações apresentadas nas tiras de papel recebidas, os alunos procuram
reconstruir a história a ser estudada. Assim, através da sua imaginação e tendo em conta as
indicações que já possuem, os alunos levantam hipóteses sobre a temática da história e sobre
a sequência lógica dos acontecimentos que se sucederiam.
3. Cada grupo de alunos também é convidado a ilustrar a “história” que imaginou, com base,
portanto, nas antecipações feitas na etapa imediatamente anterior. O porta-voz de cada grupo
apresenta, à turma, a “história imaginada”, servindo-se das respectivas ilustrações produzidas;
a turma apresenta comentários/sugestões à história ouvida.
4. Os vários textos são ditados à professora, que os regista no quadro, ainda que,
posteriormente, também possam ser passados a computador, já que estas produções
textuais serão expostas no placar da escola, para serem lidas pela comunidade educativa.
4.º Ano
1.ª sessão
1. Ver, acima, o ponto “1”, referente ao trabalho desenvolvido com alunos do 1.º ano.
2. Ver, acima, o ponto “2”, referente ao trabalho desenvolvido com alunos do 1.º ano. Os
alunos iniciam, por escrito, uma planificação do texto a produzir.
2.ª sessão
1. A sessão é iniciada com a escrita da história de acordo com a planificação efectuada na
sessão anterior.
2. Cada texto produzido é lido em voz alta à turma, para apreciação e recolha de sugestões
para melhoramento do mesmo, com a respectiva tomada de notas, por parte dos alunos, à
medida que a leitura prossegue.
3.ª sessão
1. Os textos elaborados são revistos por cada grupo (“lê, risca, apaga, relê, corrige,
reformula”…), que também integra alguns dos aspectos sugeridos pelos colegas aquando da
leitura à turma.
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4.ª sessão
1. Os alunos reescrevem os textos construídos anteriormente. O mote para esta reescrita é
o seguinte: “se voltasses a escrever a tua história, o que farias de diferente?”. Os textos são
passados a computador pelos alunos, depois de reformulados os aspectos necessários. Os
textos finais podem ser (re)utilizados no quadro do intercâmbio de textos entre escolas.

materiais utilizados

quadro 1 · principais componentes de uma narrativa

.
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Se a língua é reconhecida, indiscutivelmente, como mediadora entre o sujeito e o saber e se
o domínio de diferentes formas de linguagem está associado ao desenvolvimento cognitivo
do indivíduo e à sua relação com a língua(gem) – e esta, por sua vez, ao (in)sucesso escolar
–, a verdade é que o peso do conhecimento explícito da língua, nas suas mais diversas
componentes, nem sempre é percepcionado como fundamental no processo de ensinoaprendizagem. Com efeito, não obstante as orientações curriculares oficiais contemplem,
desde o 1.º Ciclo do Ensino Básico, uma série de objectivos e de conteúdos deste âmbito,
não é difícil reconhecer o facto de o conhecimento explícito da língua ter sofrido uma perda
considerável de importância na sala de aula.
Porém, se não deixa de ser verdade que as crianças, cuja língua materna coincide com a
língua de escolarização, já conhecem, aquando da entrada na escola, o mais relevante da
estrutura gramatical da língua, adquirida de forma intuitiva, e construída a partir do contacto
com o ambiente em que se encontra inserida, também tem vindo a ser cada vez mais
difundida a ideia de que as crianças apenas serão capazes de atingir um elevado nível de
proficiência na competência de escrita, de compreensão de leitura…, se possuírem um
conhecimento da língua que sejam capazes de verbalizar e de usar para resolver situações
de leitura e de escrita. Afinal, compete à escola, a partir do referido conhecimento intuitivo da
língua dominado pela criança, fomentar o desenvolvimento de um conhecimento explícito, de
carácter mais abstracto e reflexivo, de que o aluno se possa servir, mais consciente do que
intuitivamente, e, portanto, com mais autonomia e segurança.
Ora, para promover o ensino desta importante componente, é imperativo apostar-se,
designadamente, não só num estudo centrado, apenas, nos conteúdos gramaticais como
também num trabalho que combine, de forma articulada, estes mesmos conteúdos gramaticais
com as outras competências comunicativas de língua (compreender, falar, escrever).

3.2. actividades
3.2.1 competência
ortográfica
3.2.1.1 de palavras
desconhecidas a
conhecidas

enfoque
Saber escrever com progressiva correcção ortográfica e aumentar o repertório vocabular:
· identificando as incorrecções ortográficas e apresentando as formas correctas;
· conhecendo o significado de palavras até então de sentido desconhecido.
público-alvo
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico
duração
Ao longo de todo o ano
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material
· Caixa (ou dois envelopes ou duas bolsas de plástico) com uma divisão verde e outra
vermelha, para colocar as palavras
· Pequenos cartões ou tiras de papel para escrever as palavras
metodologia
Trabalho individual e a pares
desenvolvimento
1. Cada aluno tem uma caixa (ou dois envelopes ou duas bolsas de plástico) com duas
divisões: uma vermelha e outra verde. Quando um aluno comete um erro ou quer escrever
uma palavra que não conhece, escreve-a correctamente (recorrendo ao dicionário, ao
professor…) num pequeno cartão que coloca no lado vermelho da caixa (ficha 1). Note-se que
cada aluno não deve introduzir, na caixa, mais do que duas palavras por dia, para que possa
ter o tempo suficiente para assimilar bem cada vocábulo aprendido. O aluno pode estudar as
palavras sempre que tenha um momento livre.
2. Semanalmente, em pares, um dos alunos dita ao colega uma das palavras colocadas na
divisão vermelha. Se as palavras estiverem bem escritas, o aluno passa-as para a parte verde.
Caso contrário, os vocábulos em causa permanecem na secção vermelha. No final, os pares
invertem os papéis.
Nota
i) No início deste trabalho, ditam-se apenas três ou quatro palavras; este número vai
aumentando de forma progressiva, até ao máximo de dez palavras por sessão;
quinzenalmente, algumas das palavras da parte verde são ditadas novamente, a fim de
assegurar o respectivo domínio pelos alunos; estas palavras deixam de ser ditadas quando
se verifica que a grafia está fixada;
ii) Para além do uso individual da caixa, esta também pode ter um uso colectivo e/ou por parte
de outros grupos de alunos, nos casos em que a dificuldade seja comum.
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3.2.1.2 cheiro
de palavras

enfoque
Saber escrever com progressiva correcção ortográfica e aumentar o repertório vocabular:
· reconhecendo, globalmente, as palavras;
· identificando as incorrecções ortográficas e apresentando as formas correctas, a partir da
consulta de ficheiros de palavras/dicionários ilustrados construídos pelos próprios alunos,
que aumentam, assim, a sua autonomia a este respeito;
· conhecendo o significado de palavras até então de sentido desconhecido.
público-alvo
Alunos do 1.º ano
duração
Ao longo de todo o ano
material
· Cartões para escrever cada uma das palavras e colar/desenhar a imagem correspondente
· Caixa para colocar, por ordem alfabética, os cartões com as palavras em causa
· Por grupo: 1 bolsa com o material para construir 6 cartões: 6 cartões base, 6 imagens e 6
pequenos cartões com as palavras com letra de imprensa e 6 pequenos cartões com as
mesmas palavras divididas em sílabas
· 6 cartões do ficheiro para estudar e ditar as palavras
· Ficha de trabalho
metodologia
Trabalho de grupo (de 3 alunos)
desenvolvimento
O ficheiro de palavras pode começar a ser construído, pelos alunos, desde o 1.º ano, à
medida que vão aprendendo a ler e a escrever. Deverão ser os alunos a escrever as palavras
de acordo com as aprendizagens que vão realizando. Por outro lado, a professora pode optar
por serem os alunos a desenhar ou a colar imagens – os desenhos têm de ser perceptíveis,
já que o ficheiro será utilizado por toda a turma. E para facilitar a memorização das palavras
em questão, o ficheiro construído deve ser um recurso que o aluno usa frequentemente
(ex.: o professor pode pedir 3 palavras com a letra “Y” ou que os alunos indiquem palavras
começadas pela sílaba “Y” ou para os alunos escreverem frases com a palavra “Y”…).
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1.ª sessão
1. A turma é dividida em grupos (de 3 alunos). Cada grupo recebe uma bolsa e o restante
material necessário para a construção de 6 cartões.
2. Cada aluno constrói 2 cartões (imagens 1): recorta e cola a imagem e a palavra
correspondente (inteira e dividida em sílabas) e copia a palavra com letra manuscrita. Repete
os mesmos procedimentos no outro cartão. No final, os alunos estudam as palavras dos
cartões construídos pelo grupo e apresentam-nas à turma.
2.ª sessão
1. Cada grupo memoriza, durante alguns minutos, a grafia de 6 palavras do ficheiro (podem
ser as que o grupo construiu ou não), colocando os cartões em cima da mesa e com a
imagem/palavra virada para cima.
2. Posteriormente, viram-se os cartões de modo a esconder a imagem/palavra. Um aluno, de
cada vez, retira um cartão e, sem o mostrar aos colegas, dita a palavra nele escrita. Todos
os alunos escrevem a palavra ouvida (imagem 2), com excepção do colega que a dita. Este
exercício é feito de forma rotativa até não existirem mais cartões em cima da mesa.
3. Após todas as palavras terem sido ditadas, voltam-se novamente os cartões com a
imagem/palavra para cima, a fim de que cada aluno confirme se escreveu bem ou não as
palavras ditadas. Se o aluno escreveu a palavra correctamente, coloca um J; se incorreu num
erro, escreve a palavra de forma correcta, à frente da versão errada.
Nota
Com início no 1.º ano de escolaridade, o ficheiro de palavras pode ser um recurso a utilizar/
reformular ao longo de todo o 1.º Ciclo. As crianças podem transformá-lo num dicionário
ilustrado, acrescentando, na parte de trás do cartão, uma definição escrita para cada uma
das palavras. Poderão ser acrescentadas palavras ou substituídas algumas por outras de
maior complexidade. As definições também poderão ser reformuladas, acrescentando-se
informações e/ou pormenores.
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imagens 1

´
imagem 2
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3.2.1.3. correcção
de erros ortográcos
em reescrita de texto
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enfoque
· Identificar e corrigir erros ortográficos;
· Reescrever um texto, mediante a adição de novas informações, diversificação de vocabulário
e reestruturação geral daquele.
público-alvo
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico (1.º ano)
duração
1 sessão, de 1 hora e 30 min
material
· Cadernos de escrita livre dos alunos
· Computador
metodologia
Turma
desenvolvimento
1. Na sessão anterior, os alunos escolheram um dos textos que tinham escrito nos respectivos
“cadernos de escrita livre”, para ser trabalhado pela turma. Ora, esta sessão é iniciada,
precisamente, com a cópia de tal texto no quadro (imagem 1), não obstante possa privilegiarse outra possibilidade (apresentação em acetato, com data-show…). Nesta cópia, a cargo da
professora, são mantidas algumas das incorrecções ortográficas originais, a fim de permitir
a sua identificação pelos alunos; estes não só identificam as formas ortográficas incorrectas
como também procuram chegar à respectiva forma correcta, a partir dos conhecimentos que
já possuem.
Texto copiado: “Eu ja fui até S. Jacito de biciquelta. Regina”
2. O trabalho de reescrita do texto em análise pode ser dividido em dois momentos principais:
i) identificação e correcção, pela turma, dos erros ortográficos identificados, com registo
das formas correctas, no quadro, pela professora. De molde a facilitar este trabalho de
identificação e de correcção, é utilizada a seguinte estratégia: divisão, em voz alta, das
sílabas das palavras em que são identificados erros ortográficos; divisão esta, por vezes,
acompanhada pelo bater de palmas e pela escrita de traços em número correspondente
ao número de sílabas do vocábulo em causa, a fim de os alunos percepcionarem, mais
rapidamente, a divisão correcta. À medida que os alunos vão chegando às formas correctas
das palavras, a professora procede às necessárias correcções no quadro:

76

cadernos PNEP

P. – Vejam se as palavras estão todas bem escritas.
Ana – Falta um acento no já. [P. corrige]
Alexandre – Em Jacinto falta um /n/, assim era Jacito [lê como está]
P. – Vamos dividir as sílabas de Jacinto. [os alunos identificam a sílaba onde falta o /n/ e a P. corrige]
André – Posso ler? [lê alto].
P – Está tudo bem escrito?
Ruben – Em bicicleta primeiro é o /l/ e depois é que é o /e/. [professora troca a ordem e
escreve biciquleta]
P. – Já está tudo bem escrito?
Joana – Não está bem escrito, falta um e, é biciqueleta. [P. escreve como a aluna diz]
Nuno – Bicicleta não é com um q, é com um c de cão.
P. – Diz as letras.
Nuno – /b/i/c/e/l/t/a/ [P. escreve]
P. – Lê.
Outro aluno – Bicelta.
P. – Vamos dividir as sílabas.
Alunos [batendo as palmas] – Bi/ci/cle/ta.
P. [escreve bici] – Como é que se escreve cle?
Pedro – é com q de queijo.
P. [Escreve biciqleta] – É assim?
Um aluno – Esse q tem de levar um u.
P. – Vamos ver quantas sílabas tem [alunos dizem as sílabas e P. faz traços __ __ __ __.
P. escreve bi ci __ ta ] O problema é nesta sílaba [aponta para o espaço e articula devagar] cle,
como é que se escreve?
[O Nuno foi ver a um dos textos afixados na parede e dá a resposta correcta. Outro aluno
protesta.]
Outro aluno – Ele foi ver ao texto…
P. – Foi muito inteligente, é para isso que temos os textos afixados.
ii) alargamento do texto, através da adição de novas informações, acompanhado, em
simultâneo, pela reescrita do mesmo, no quadro, pela professora. Para facilitar este
alargamento, a professora promove um diálogo com toda a turma, estimulando os alunos
a avançar exemplos de informações que poderiam ser integradas no texto; para tal, os
alunos também são incentivados a questionar a aluna que escreveu o texto em estudo,
já que se pretende que as novas informações a integrar continuem a corresponder à
efectiva realidade descrita pela aluna em tal produção textual. Exemplos de informações
que passam a integrar o texto: data em que ocorre o passeio descrito no texto, meio de
locomoção utilizado, descrição do tempo climatérico, acompanhantes com os quais a
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escrevente do texto realizou o passeio descrito. É construída, assim, uma versão final da
primeira versão textual apresentada.
P. [Escreve no quadro o texto da aluna.]
Joana – Em que dia da semana é que ela foi?
Regina – Foi no domingo.
P. – Tu escreveste isto na segunda, como é que podias ter dito?
Gonçalo – Podia escrever o dia em que foi.
André – Podia pôr a data.
P. – Que palavra é que podia ter dito?
André – Eu fui domingo a S. Jacinto de bicicleta.
P. - Então não podia dizer ontem, domingo? Como é que podias ter dito, Regina?
Regina – Ontem, domingo, eu fui a S. Jacinto de bicicleta. [P. Escreve ]
Tiago – Ela devia dizer que foi de lancha.
P. – Tu foste de lancha?
Regina – Primeiro fui ao ferry e estava fechado, fomos para a lancha e era cedo e a minha mãe
deu-me um pão e depois veio a lancha e fomos na lancha.
P. – Afinal foste de lancha!
Sara – Se tu foste de lancha porque é que escreveste no texto que foste de bicicleta?
Regina – Fui de bicicleta até ao cais e depois fomos de lancha e dei uma volta na praia.
P. – Já chega ... já percebeste? Alexandre, conta como foi.
Alexandre – [Reconta correctamente.]
P. – Porque é que foste assim?
Regina – Porque eu não conseguia ir de bicicleta no mar.
P. – Na ria. Iara, ela podia ir de bicicleta para S. Jacinto?
Iara – Não podia ir de bicicleta porque os pneus não são barcos.
Rafael – Os barcos têm pneus mas é para não esmurrar ao encostar.
P. – Ela podia ir por Estarreja atravessar uma ponte e chegava lá pela estrada. Mas o que ela
fez foi ir de bicicleta até ao forte, atravessou de lancha com a bicicleta, deu uma volta em S.
Jacinto e veio embora. Foi assim, Regina? [a aluna concorda] Então vamos escrever.
Regina [dita e a P. escreve no quadro] Ontem, domingo, eu fui até S. Jacinto. Fui de bicicleta
até ao Forte. Apanhei a lancha para atravessar a ria.
P. – Albergida, lê [a aluna lê]. Foi mesmo assim?
João – Quem é que ia contigo?
Regina – Fui com o meu pai e a minha mãe.
Joana – Depois da última frase “atravessar a ria” escrevemos fui com os meus pais.
P. – Reparem que mais acima ela diz que foi.
João – Eu fui até S. Jacinto com os meus pais.
P. – Como estava o tempo?

78

cadernos PNEP

Regina – Estava sol, mas não estava calor nem frio.
P. – Então podíamos acrescentar ao texto que o tempo estava agradável.
Nuno – [tenta ditar o texto] Ontem, domingo, eu fui até S. Jacinto com os meus pais e estava
lá calor.
P. – Ela não disse que estava calor, disse que não estava calor nem frio.
Aluna – Estava um tempo agradável.
P. – E mais, Regina?
Regina – Estava um tempo agradável, gostei muito do passeio.
P. – Então temos de pôr /./ ou /!/ ? [lê a frase com entoações diferentes, alunos acham melhor
o /!/] Regina lê tudo para ver se está bem. [aluna lê alto fazendo entoação adequada no /!/]
Está completo?
Regina – Sim.
P. – Comparem este texto [aponta o texto inicial] com aquele [texto final]. Qual é o mais completo?
Vários alunos – Aquele [apontando para o texto final].
3. Após uma comparação entre as duas versões (inicial e final) do texto e discussão em torno
das alterações feitas, passa-se a uma sistematização das principais aprendizagens realizadas
nesta sessão e respectiva ligação com aprendizagens anteriores.
4. A versão final do texto é registada, por cada aluno, no respectivo caderno diário. Por outro
lado, note-se também que a autora da versão inicial do texto é encarregada de passar a
versão textual final a computador, com o auxílio de um colega; a turma fará um cartaz com
o texto reescrito, de molde a poder recordar, posteriormente, as principais aprendizagens
realizadas; o cartaz apresenta, também, uma ilustração a acompanhar o texto (imagem 2).
5. De seguida, os alunos são solicitados a localizar no texto final uma palavra com o som /tr/.
A professora pede aos alunos que indiquem outras palavras com o mesmo som. A professora
regista, no quadro, as palavras avançadas pelos alunos. A lista de palavras construída é lida,
em voz alta, por diversos alunos, sendo, ainda, copiada para os cadernos diários.
6. Procede-se da mesma forma em relação ao som /gr/, que surge na produção textual final.
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imagem 2
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3.2.2. consciência
fonológica

As principais vias de facilitação da aprendizagem da leitura e da escrita compreendem quer
a reflexão sobre a oralidade quer o treino da capacidade de segmentação da cadeia de fala
em frases, das frases em palavras, das palavras em sílabas e, das sílabas, nos sons que
as constituem. Com efeito, a aprendizagem de um código alfabético implica, precisamente,
a consciência de que, por um lado, a língua, na sua modalidade oral, é composta por
determinadas unidades linguísticas mínimas – os sons da fala (ou fonemas) – e de que,
por outro, estas unidades mínimas são representadas, na forma escrita, pelo conjunto de
caracteres do alfabeto. Ora, a consciência fonológica designa, assim, a capacidade de
identificação e de manipulação, de forma consciente, das designadas unidades fonológicas,
sendo possível distinguir três dimensões, complementares: i) a consciência silábica (a
mais evidente, e visível através da capacidade da criança em isolar sílabas – cra-vos), ii) a
consciência dos constituintes intrassilábicos (que requer a análise das subunidades das
sílabas, ocorrendo aquando do isolamento de unidades dentro da sílaba – cr. a – v. os) e iii) a
consciência fonémica (ao isolar os sons da fala – c.r.a – v.o.s). Depreendemos, assim, que é
crucial uma aposta no desenvolvimento da consciência fonológica, desde os primeiros anos
de escolaridade, antes e durante a iniciação à leitura e à escrita.
De seguida, apresentaremos, precisamente, propostas de actividades programadas,
intencionalmente, com vista à estimulação progressiva desta competência, em contextos de
trabalho marcados pela elevada frequência e significativa sistematicidade da abordagem.

3.2.2.1. jogos de
divisão silábica

O desenvolvimento da consciência fonológica deverá iniciar-se pelo treino da consciência
silábica, adquirida de forma intuitiva pelas crianças, mesmo antes da sua entrada na instituição
escolar, assumindo, com efeito, esta capacidade de segmentação da palavra em unidades
menores (sílabas, sons da fala) uma relevância essencial na aquisição das competências de
leitura e de escrita. Ora, é justamente sobre esta consciência específica que incide a sequência
de actividades apresentada de seguida.
enfoque
Aumentar o desenvolvimento da consciência fonológica, a nível silábico:
· identificando sons semelhantes no final das palavras (rimas);
· segmentando as palavras silabicamente;
· identificando o número de sílabas que compõem uma palavra.
público-alvo
Alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico (1.º ano)
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duração
3 sessões, de 1 h cada uma
material
· Etiquetas autocolantes
· Tesoura
· Cola
· Pinos de cores diferentes
· Cartões com imagens coloridas
· Fichas de trabalho
metodologia
Trabalho individual e em pequeno grupo
desenvolvimento
1.ª sessão · jogo do “rimaceronte”
1. A sessão é iniciada com a distribuição, a cada aluno, da ficha “Rimaceronte” (ficha 1) e de
vinte etiquetas autocolantes com imagens variadas (pão, telhado, …) (ficha 2).
2. Os alunos tomam conhecimento do objectivo e da forma como o jogo se vai desenrolar.
Em linhas gerais, este jogo pretende desenvolver a capacidade dos alunos em identificar sons
semelhantes no final das palavras, reconhecendo, assim, as rimas existentes. Cada aluno
recebe uma ficha que funciona como tabuleiro para o jogo e vinte etiquetas autocolantes
em cuja face estão escritas determinadas palavras e as correspondentes imagens. A fichatabuleiro apresenta um percurso com vinte casas, figurando, em cada uma, uma gravura
diferente. Para avançar no percurso, cada aluno tem de encontrar a etiqueta com a palavra
cuja terminação rime com a palavra a que se refere a imagem de cada uma das casas.
Enquanto não estabelecer esta correspondência, o aluno não pode avançar para a casa
seguinte. Estabelecida a correspondência, o aluno cola a etiqueta na casa em questão.
3. É dado início ao jogo. Ganha o aluno que conseguir terminar mais rapidamente o percurso.
2.ª sessão · jogo da “serpente”
1. A turma é dividida em grupos de 4 elementos. A cada grupo, entrega-se uma ficha que
servirá de tabuleiro para o jogo (ficha 3) e determinado número (a escolher pela professora) de
cartões com várias imagens e quatro pinos, de cores diferentes – um para cada elemento do
grupo (ficha 4).
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2. A sessão continua com a explicitação, por parte da professora, da forma como o jogo se
desenvolverá. Com este jogo, visa desenvolver-se a capacidade dos alunos em segmentar
as palavras de forma silábica. Em cada grupo, os cartões com imagens são baralhados
e colocados, num monte, com a face virada para baixo. O primeiro aluno a jogar retira,
necessariamente, o cartão que se encontra no topo. De seguida, nomeia, oralmente, a
palavra correspondente à imagem do cartão e, à medida que a vai dividindo silabicamente,
vai deslocando, em simultâneo, o seu pino ao longo das casas do tabuleiro. O aluno seguinte
repete a jogada e assim sucessivamente. Ganha quem chegar em primeiro lugar ao fim do
percurso representado no tabuleiro.
Variante · Este jogo também pode ser realizado com o tabuleiro representado no chão; neste
caso, são os próprios alunos a deslocar-se no percurso desenhado, fazendo corresponder
cada sílaba de palavra pronunciada a uma passada.
3.ª sessão · jogo “vamos arrumar a casa”
1. A sessão é iniciada com a distribuição, a cada aluno, de duas fichas: uma, com o desenho
de uma casa com quatro compartimentos (ficha 5); outra, com objectos que podem ser
encontrados numa casa (ficha 6).
2. A professora explicita a forma como o jogo se desenvolverá. Cada aluno recorta os objectos
da casa representados numa das fichas distribuídas, colando-os no devido compartimento,
em função do respectivo número de sílabas. Desta forma, visa desenvolver-se a capacidade
de os alunos se distanciarem do aspecto semântico das palavras, centrando-se, tão-só, no
seu aspecto fonológico (o número de sílabas, portanto).
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ficha 1 · rimaceronte

ficha 2
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ficha 3

ficha 4
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ficha 5

ficha 6

4

5

2

3
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3.2.2.2. jogo do loto,
ditado silábico e
jogo do cozinheiro
trapalhão
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Esta sequência de actividades escolares também gira em torno do desenvolvimento da
consciência silábica, através do envolvimento dos alunos em três jogos distintos, mas
complementares, em que se chama a atenção para a forte relação preditiva entre o nível de
consciência segmental da criança e o respectivo sucesso na aprendizagem da leitura e da
escrita, já que, afinal, a um maior grau de consciência dos grandes constituintes da sílaba, e,
especialmente, da rima, por parte de crianças de 4/5 anos, corresponde um maior êxito na
soletração, na leitura e na aprendizagem da ortografia.
enfoque
Aumentar o desenvolvimento da consciência fonológica, a nível silábico:
· identificando sons semelhantes no final das palavras (rimas);
· segmentando as palavras silabicamente;
· identificando o número de sílabas que compõem uma palavra.
público-alvo
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico (1.º ano)
duração
3 sessões, de 45 min cada uma
material
· Ficha de trabalho
· Cartões com imagens coloridas
· Cartões do jogo do loto com imagens coloridas
· Discos/feijões
metodologia
Trabalho individual e em pequeno grupo
desenvolvimento
1.ª sessão · Jogo do ditado silábico
Na ficha de trabalho utilizada neste jogo, aparecem quatro imagens de animais e, à frente de
cada uma, um mesmo número de círculos, vazios (ficha 1). Depois de distribuída esta ficha, a
professora pronuncia, em voz alta, a palavra que designa cada uma das diferentes imagens;
ao ouvi-la, o aluno identifica o número de sílabas de cada vocábulo, devendo, de seguida,
pintar tantos círculos quantas as sílabas da palavra em causa.
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Nota · Em alternativa, pode construir-se uma ficha de trabalho com: i) no lado esquerdo,
uma imagem e a respectiva palavra e ii) no lado direito, círculos, que a criança deve pintar em
função do número de sílabas das palavras correspondentes.
2.ª sessão · Jogo do cozinheiro trapalhão
Depois de distribuídos, aos alunos, vários cartões (ficha 2) com imagens de alimentos/objectos
que podem/não podem ser utilizados numa sopa, a professora dá início ao jogo, dizendo, em
voz alta, o nome de diferentes alimentos/objectos. Eis, abaixo, uma possível representação do
diálogo que pode ser estabelecido:
O cozinheiro diz:
– Vou pôr uma vassoura.
Os meninos dizem:
– Não, não! Tens de pôr cenoura.
– Vou pôr uma pilha.
– Não, não! Tens de pôr ervilha.
– Vou pôr uma tigela.
– Não, não! Tens de pôr beringela!
3.ª sessão · Jogo do loto
Os alunos recebem diversos cartões do jogo, em que figuram determinadas imagens (ficha
3). A professora pronuncia, em voz alta, e de forma segmentada, uma determinada palavra,
sendo que o aluno que tiver o cartão com a imagem correspondente à palavra pronunciada
deve reconstruir a palavra, também em voz alta, colocando um disco/feijão em cima da
imagem em causa. Ganha a criança que preencher, mais rapidamente, o cartão.
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materiais utilizados

ficha 1 · ditado silábico
Pinta os círculos correspondentes ao número de sílabas de cada palavra.

ficha 2
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ficha 3

pêssego

pato

limão

bolacha

rebuçado

90

3.2.2.3. associação
grafema/fonema
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Ao relativo sucesso das crianças em idade pré-escolar em tarefas silábicas opõem-se as
significativas dificuldades sentidas pelos alunos na identificação de segmentos fonémicos,
que representam, aliás, entidades abstractas. Com efeito, as crianças tendem a granjear o
sucesso almejado nestas últimas tarefas referidas apenas em idade escolar, através do ensino
sistemático a que são sujeitas, devido ao elevado grau de complexidade do exercício de
associação de determinado som da fala a um dado grafema. De facto, esta capacidade de
saber partir das unidades do oral para chegar às unidades da escrita (fonema − grafema) é
uma significativa parte da solução para combater o insucesso.
enfoque
Aumentar o desenvolvimento da consciência fonológica:
· aprofundando o conhecimento em termos do grafema “G”, identificando o grafema, os
fonemas a ele associados e formas de os ler;
· identificando as regras ortográficas (directamente) relacionadas com o grafema em causa.
público-alvo
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico (1.º ano)
duração
3 sessões; duas de 1h30min e uma de 2h
material
· Folha com o “Poema em G”, da autoria de Luísa Ducla Soares
· Fichas de trabalho
· Lápis de cor
metodologia
Trabalho individual e em turma
desenvolvimento
Este trabalho pretende sensibilizar os alunos não só para o facto de ao grafema “g” estarem
associados dois fonemas como também para a regra ortográfica relativa à existência de ”u”
nas sílabas “gue” e “gui”.
1.ª sessão
1. Leitura expressiva, pela professora, do “Poema em G”, extraído da obra Poemas da Mentira
e da Verdade, de Luísa Ducla Soares (ficha1). Repetição da leitura do poema, em voz alta, e
novamente pela professora, mas, agora, de forma mais lenta, articulando-se de maneira muito
clara as palavras.
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2. É solicitado aos alunos que indiquem qual é o som que ouviram mais vezes durante a leitura
do poema; no caso, é o som “g”; os alunos repetem, assim, e em voz alta, as palavras do
poema em que surge o som “g”.
3. Cada um dos alunos, após identificar cada uma das palavras pretendidas, regista o
vocábulo, no quadro, da seguinte forma: i) o registo é feito através de traços, correspondendo
cada traço ao número de sílabas de cada palavra; ii) é assinalada (por exemplo, através de X)
a sílaba em que se encontra o som “g”.
Exemplo: o aluno diz, em voz alta, “granada” e regista, no quadro:
i) ___
___
__
ii) X
4. Cada aluno, individualmente, procura descobrir outras palavras, para além das presentes no
poema lido, em que identifique o som “g” quer no início quer no meio do vocábulo. As palavras
em que os alunos pensam são ditas em voz alta, convidando-se a turma a pronunciar-se
sobre a (in)correcção de cada uma das propostas avançadas. São seguidos os mesmos
procedimentos adoptados a respeito das palavras encontradas no poema lido.
2.ª sessão
1. Depois de distribuído, em papel, o poema lido, em voz alta, pela professora, na aula anterior
(ficha 1), este é submetido a duas outras leituras, em voz alta: em primeiro, (e novamente)
pela professora e, em segundo, pelos alunos. Segue-se, ainda, a leitura, em voz alta, e pela
professora, de cada um dos versos, que vão sendo repetidos, também um a um, pelos alunos.
2. Individualmente, os alunos identificam as palavras que se repetem no texto, sublinhando-as
com uma mesma cor e, em grelha distribuída para o efeito, são registados não só os vocábulos
identificados como também o número de vezes em que há a repetição de cada um (ficha 2).
3. As palavras registadas são, agora, ditadas à professora, que as integra numa lista, afixada
na sala, em que se encontram as palavras a memorizar pela turma.
Nota · Os alunos que quiserem treinarão a leitura do poema em casa, já que a leitura do texto
fará parte da sessão seguinte.
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3.ª sessão
1. A sessão é iniciada com a leitura do poema, em voz alta, pela professora e pelos alunos
que se disponibilizem para tal.
2. A professora desenha, no quadro, a versão impressa do “g” maiúsculo e a do minúsculo,
solicitando aos alunos que coloquem um círculo à volta de todos os “g” presentes no texto lido.
3. As palavras em que se encontra a letra “g” são, de seguida, lidas pela professora, segundo
a ordem em que aparecem no texto, acompanhando os alunos esta leitura.
4. Depois de distribuída uma folha de registo de palavras (ficha 3), procede-se da seguinte
forma: i) a professora diz, em voz alta, cada uma das palavras do texto em que aparece o som
“g”, ii) os alunos, ao ouvirem cada uma das palavras pronunciadas pela professora, sublinham,
na ficha dada, o número de rectângulos correspondente ao número de sílabas da palavra
ouvida, iii) a professora escreve cada uma das sílabas no quadro, sendo que estas são, de
seguida, copiadas, pelos alunos, para os devidos rectângulos, reescrevendo, ainda, a palavra
numa outra coluna (mais precisamente, na segunda coluna).
5. Após uma discussão, colectiva, sobre o som de cada sílaba em que se encontra um “g”,
a professora procura conduzir os alunos a formular determinadas conclusões; os alunos são
convidados a registar o modo de ler e de escrever as sílabas “ga”, “gue”, “gui”, “go”, assim
como o próprio modo de ler “ge”.
Nota · Após este trabalho, podem ser ainda registadas outras palavras que permitam aos
alunos confirmar as regras descobertas.
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ficha 1 · poema em G
Graça não gosta da guerra.
Guilherme não gosta da guerra.
Guida não gosta da guerra.
A guerra matou-lhes o pai.
A guerra queimou-lhes a casa.
A guerra espantou-lhes o gado.
Graça, Guilherme, Guida gritam.
As granadas estoiram.
Agora o sangue irriga as ruas.
Graça, Guilherme, Guida
querem gritar
à gente grande
que se fica sempre a perder,
mesmo que os generais
ganhem as guerras.
Luísa Ducla Soares · Poemas da Mentira e da Verdade

ficha 2
Descobre, no “Poema em G”, as palavras que se repetem, escreve-as e conta-as:

ficha 3 · quantos sons terá a letra G?
1.º Ouve, com atenção, as palavras, do texto lido, em que aparece um “g”.
2.º Sublinha o número de rectângulos correspondente ao número de sílabas de cada palavra.
3.º Copia as sílabas escritas no quadro.
4.º Reescreve, na coluna da direita, a palavra analisada.
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O que descobrimos acerca das sílabas com “g”? Regista, nas linhas abaixo, as principais
observações/conclusões realizadas.
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3.2.3. consciência
lexical

O capital lexical do aluno influencia, determinantemente, o (in)sucesso escolar, nas mais
diversas competências da língua. Daí que seja imperativo promover, desde os primeiros anos
de escolaridade, um ensino eficaz do léxico.

3.2.3.1. palavras
homónimas I

Uma das vias de desenvolvimento da consciência lexical consiste, precisamente, no estudo
das relações de semelhança e de contraste entre palavras: a saber, sinonímia, antonímia,
homonímia, homofonia e homografia. As actividades escolares apresentadas de seguida
visam, precisamente, o trabalho em torno das relações de homonímia entre as palavras.
enfoque
Promover o desenvolvimento do conhecimento lexical:
· conhecendo os diferentes significados de palavras homónimas;
· sendo capaz de utilizar as palavras homónimas adequadas.
público-alvo
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico (2.º ano)
duração
1 sessão, de 2h
material
· Poema “Peguei na Serra da Estrela”, de Luísa Ducla Soares
· Fichas de trabalho
metodologia
Trabalho individual, em turma e em pares
desenvolvimento
1.ª sessão
1. Divisão da turma em quatro grupos de trabalho e explicitação oral da tarefa a realizar:
dois grupos ordenam os versos de duas estrofes do poema “Peguei na Serra da Estrela”, de
Luísa Ducla Soares; os outros dois grupos procedem da mesma forma, ordenando outras
duas estrofes; os versos, distribuídos aos alunos em tiras de papel, são dados de forma
desordenada (ficha 1). Depois de os grupos ordenarem os versos das estrofes por que ficaram
responsáveis, o porta-voz de cada grupo apresenta o resultado obtido.
2. A leitura, em voz alta, das estrofes do poema, pela professora, visa facilitar a comparação
entre as versões dos alunos e a versão original.

96

cadernos PNEP

3. Assiste-se à afixação, no quadro, dos versos originais do poema e à exploração, oral, dos
diferentes significados das palavras “serra”, “linhas”, “cachorro” e “estação”, a partir dos quais
a autora cria “non-sense”. Procede-se, ainda, à colocação, à frente das quadras, de imagens
que representam os diferentes significados dos vocábulos em causa.
4. Passa-se ao registo, individual, das quatro estrofes trabalhadas numa ficha de trabalho
(ficha 2).
5. O trabalho continua com a escrita individual de frases, em que os alunos utilizem os
diferentes significados das palavras (ficha 3).

materiais utilizados

ficha 1
Estrofes a explorar:
Peguei na Serra da Estrela
para serrar uma cadeira
e apanhei um nevão
numa serra de madeira.
Com as linhas dos comboios
bordei um lindo bordado,
quando o comboio passou
o pano ficou rasgado.

Encomendei um cachorro
naquela pastelaria;
quem havia de dizer
que o maroto me mordia?!
Entrei numa carruagem
para voltar à minha terra,
enganei-me na estação
e desci na Primavera!

ficha 2
1. Copia os versos que ordenaste para formar estrofes.
Peguei na Serra da Estrela
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_________________________________________________________

Luísa Ducla Soares, Poemas da Mentira e da Verdade, Livros Horizonte
ficha 3
1. Constrói frases em que utilizes as palavras indicadas e que também estejam de acordo com
as imagens apresentadas.
serra

linhas
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cachorro

estação

3.2.3.2. palavras
homónimas II

As relações de homonímia entre as palavras voltam a estar no centro das actividades escolares
apresentadas seguidamente, como uma das formas de promoção do desenvolvimento da
consciência lexical das crianças.
enfoque
Promover o desenvolvimento do conhecimento lexical:
· conhecendo os diferentes significados de palavras homónimas;
· sendo capaz de utilizar as palavras homónimas adequadas.
público-alvo
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico (4.º ano)
duração
2 sessões, de 2h cada uma
material
· Poema “Peguei na Serra da Estrela” de Luísa Ducla Soares
· Fichas de trabalho
metodologia
Trabalho em turma, em pares e individual
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desenvolvimento
1.ª sessão
1. Leitura, silenciosa, e, de seguida, em voz alta, do texto “Peguei na Serra da Estrela”.
2. Diálogo sobre os diferentes significados de palavras homónimas: “serra”, “banco”, “linhas”…
Identificação, no texto lido, de palavras que têm dois sentidos diferentes (ficha 1).
3. O trabalho continua com a ilustração, à frente de cada quadra, dos dois possíveis
significados das palavras em questão.
4. Passa-se à resolução de uma ficha de trabalho, através do preenchimento de lacunas com
as palavras homónimas adequadas e identificação da respectiva classe gramatical (ficha 2).
2.ª sessão
1. Os alunos são convidados a escrever um texto em que procurem “brincar” com algumas
das palavras em estudo (ficha 2).

materiais utilizados

2. Escrita de frases utilizando outras palavras homónimas (ficha 3).
ficha 1 · palavras homónimas
1. Lê o texto atentamente.
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Luísa Ducla Soares, Poemas da Mentira e da Verdade
ficha 2 · palavras homónimas
1. Completa os espaços em branco com as palavras homónimas adequadas:
a) No
da sala está um jarrão muito bonito.
b) Todos os dias,
quando tomo banho.
c) A
de música tocou a minha canção preferida.
d) O autocarro veio daquela
.
e) Eles
muitos amigos.
f) Aquele menino tem um aspecto
porque se alimenta bem.
g) O meu pai foi ao médico e subiu ao quinto
.
h) Ontem, fui para o parque
de bicicleta com as minhas amigas.
i) No domingo, fui de comboio à cidade da
.
j)Para construir um quadrado utilizo sempre um esquadro e uma

.

2. Identifica a classe gramatical a que pertence cada uma das palavras utilizadas para
preencher as lacunas das frases acima.
a)
b)
c)
d)
e)
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f)
g)
h)
i)
j)
3. Com as palavras que usaste acima ou com outras de que te lembres, mas que
tenham as mesmas características (palavras homónimas), constrói um pequeno texto,
em prosa ou em verso, procurando «brincar» com tais palavras.

ficha 3 · palavras homónimas
1. Inventa 2 frases em que utilizes as seguintes palavras:
amo (senhor - nome comum); amo (forma do verbo amar)

canto (ângulo – nome comum ); canto (forma do verbo cantar)

são (saudável - adjectivo); são (forma do verbo ser)

dó (nota musical – nome comum ); dó (pena; sentimento – nome comum)

rato (animal – nome ); rato (periférico do computador - nome)

nós (pronome pessoal); nós (plural de nó – nome comum)
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Desde há muito que os discursos didácticos e pedagógicos passaram a compreender
e a insistir, muito particularmente, em conceitos como motivação, significado e sentido
da aprendizagem e conhecimento prévio, relacionando-os com o conjunto de condições
essenciais do sucesso dos processos de ensino e de aprendizagem da língua. Ora, é,
grosso modo, neste quadro, que surge a construção dos designados projectos de língua,
rompendo com os cânones das práticas de ensino e de aprendizagem tradicionais, em que
há, nomeadamente, i) um enfoque numa única competência da língua, não se promovendo,
assim, uma combinação entre diversos conteúdos programáticos, em que sejam exploradas
as potencialidades desta articulação, ii) um papel fundamentalmente passivo do aluno.
Com efeito, se estas práticas de ensino e de aprendizagem tradicionais reduzem o papel
do professor à mera transmissão de informações, prescritas oficialmente, e recebidas,
acriticamente, pelos alunos, a implementação de projectos de língua parte da hipótese
de que esta forma inovadora de promover o ensino e a aprendizagem representa uma
via, complementar, de ultrapassar o processo de ensinar e de aprender a língua de forma
fragmentada, disciplinar, descontextualizada e unilateral, em que não há uma preocupação
com os conhecimentos prévios já dominados pelo aluno a respeito do tema abordado.
Nos projectos de língua, pelo contrário, há uma clara aposta na elaboração de dispositivos
didácticos em que a língua seja percepcionada como competência transversal que é,
trabalhando-se, em simultâneo, diferentes competências, cuja articulação é explorada. Os
projectos de língua partem também do pressuposto de que o aluno aprende participando,
experimentando, assumindo atitudes enquanto indivíduo com uma existência para além do
perímetro escolar. Neste sentido, para além de se privilegiar também situações com que o
aluno lide recorrentemente, promove-se, ainda, um conhecimento construído não só pelas
respostas dadas mas também pelas experiências vividas, pelas soluções encontradas. Assim,
a criança, ao participar num projecto de língua, está envolvida, com efeito, numa experiência
educativa em que o processo de construção de conhecimento está intimamente relacionado
com as práticas vividas. E, desta forma, longe de ser reduzido a um mero aprendente de um
determinado conteúdo programático, a criança é vista como um ser humano que se apropria,
igualmente, de um dado objecto de conhecimento cultural.
Os projectos de língua representam, assim, uma nova postura didáctica, coerente com a
forma actual de se percepcionar o processo educativo, que se espera que também possa dar
resposta, justamente, a desafios da própria sociedade, para o que é necessário estreitar as
relações entre esta e a escola. A aprendizagem deixa, portanto, de ser concebida como uma
mera “técnica”; pelo contrário, se representa uma actividade cognitiva, também é, afinal, uma
actividade cognoscitiva, experiencial e relacional.
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enfoque
· Desenvolvimento do gosto pela escrita, pela produção poética, com a exploração do imaginário;
· Aperfeiçoamento da dicção, desenvolvimento da automatização do processo de decifração
e da expressão oral;
· Enriquecimento do vocabulário.
público-alvo
1.º Ciclo do Ensino Básico (1.º ano)
duração
5 sessões, de 2h cada uma
material
· Caixa de cartão
· Papel autocolante de cor
· Bolsas plásticas
· Papel A4 colorido
· Livro Mamã, de que cor são os beijos
· Manual A Carochinha do 1.º ano de escolaridade
· Cartolina
metodologia
· Trabalho individual, de pares e em grupo
desenvolvimento
1.ª sessão · Jogo das Bolsas
1. Os alunos são divididos em equipas. Cada equipa lança o dado cujas faces apresentam
diferentes cores (imagens 1). A quatro dessas cores corresponde um determinado número de
“bocadinhos” (sílabas): à cor amarela corresponde 1 sílaba, à verde, duas; à vermelha, três e
à cor azul, quatro sílabas. Inicia o jogo a equipa que obtiver a cor castanha. Ao lançar o dado,
quem obtiver a cor roxa perde a vez de o lançar e passa-o à equipa seguinte.
2. De acordo com a cor que sai no dado e o respectivo número de “bocadinhos” (sílabas),
todas as equipas procuram, nos cartões que possuem, imagens cujas designações tenham
igual número de sílabas. De seguida, um elemento de cada equipa deve segmentar, em voz
alta, o vocábulo em causa e colocar a imagem na bolsa que possui o mesmo número de
“bocadinhos” (sílabas) segmentados (imagens 1). Ganha a equipa que for a primeira a ficar
sem mais imagens.
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2.ª sessão · Jogo do Cubo: falar a rimar
1. Cada equipa lança o cubo cujas faces apresentam figuras com as personagens da
história da Carochinha, já trabalhada, pela turma, numa aula (cada face representa uma das
personagens: pato Albano A, Carneiro Ernesto E, galo Ivo I,…).
2. Cada grupo deve realizar as seguintes tarefas:
i) identificar o nome da personagem seleccionada;
ii) imitar, em voz alta, o som produzido por ela;
iii) mencionar a sua ordem de entrada como pretendente da Carochinha;
iv) cantar a canção alusiva ao som correspondente à letra do seu nome e pronunciar, em voz
alta, a lengalenga respectiva;
v) ouvir lengalengas iniciadas por esse som, proferidas pela professora;
vi) repetir, em coro, a lengalenga, falando a rimar;
vii) cada grupo retira de um envelope, fornecido pela professora, as tiras com as lengalengas
ditas, em voz alta, pela docente, tentando descobrir, pelo som das letras iniciais – ditongo –,
de que lengalenga se trata (imagem 2).
Exemplo: som do galo Galaroz: qui…qui…ri…qui…i…i…
Lengalengas das tiras correspondentes: ia ia ia o balão subia
iu iu iu pia o piu piu
Vencerá o grupo que for mais rápido na descoberta. No final, as lengalengas serão coladas em
cartazes junto à respectiva personagem da história.
3.ª sessão · Jogo do saco dos beijinhos
As crianças seleccionam a cor do saco do beijinho de acordo com as características descritas no
cartão de acordo com a cor (imagem 3). A professora apoia os alunos na leitura, se necessário.
Note-se, ainda, i) que, ao longo da obra, a cada cor do beijinho são atribuídas qualidades
específicas; por exemplo: os beijinhos amarelos são cálidos, intensos e brilhantes; os azuis
são tranquilos, fofinhos, suaves; os vermelhos são pequenos, barulhentos, divertidos e
brincalhões; os roxos são consoladores e misteriosos, etc. e ii) que cada saco correcto vale 2
pontos, correspondendo o total do jogo a 12 pontos.
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4.ª sessão · Alfabeto a Rimar
1. Retirar um cartão de um saco, para saber qual a cor da folha das letras a rimar que o grupo
terá de ir buscar ao quadro; as cores poderão ser as seguintes:
i) amarela (A, B, C, D, E, F, G, H);
ii) verde (I,J,L,M,N,O,P,Q);
iii) laranja (R, S,T,U,V,X,Z).
2. Observação da ordenação das letras do alfabeto da sua folha e descoberta, pelos grupos de
alunos, de nomes iniciados pelas letras propostas (ficha 1). Partilha de ideias sobre possíveis
acções a rimar em torno dos nomes descobertos. Registo na sebenta e leitura em pequenos
grupos. Leitura, em voz alta, dos versos construídos – apresentação aos restantes grupos.
5.ª sessão · Poema Colorido
1. Cada elemento do grupo retira um cartão de um envelope, lendo o que consta do cartão.
O cubo gigante, com diferentes cores nas faces, é lançado pelo elemento que retirou do
envelope o cartão com a expressão “Poema Colorido”, que intitula, precisamente, a actividade
a realizar. Cada grupo diz, em voz alta, o que lhe sugere ou faz lembrar a cor que sai na face
do cubo gigante que fica voltada para cima (ficha 2). Passa-se ao registo de tal na sebenta e
à respectiva apresentação aos restantes grupos.
2. Selecção, em grande grupo, das melhores ideias registadas pelos alunos, que serão, de
seguida, discutidas e, ainda, registadas, individualmente, numa ficha fornecida pela professora.

actividades para o ensino da língua

materiais utilizados

imagens 1

imagem 2

imagem 3
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ficha 1 · “alfabeto a rimar”

ficha 2 · poema colorido
Esta cor lembra-me...
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géneros de textos
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enfoque
Desenvolvimento do gosto pela escrita e, particularmente, pela produção de diferentes
géneros textuais;
Produção de um desdobrável com textos de diferentes géneros textuais.
público-alvo
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico (1.º ano)
duração
Várias sessões, de 2 h (durante o ano lectivo)
material
Fichas
metodologia
Trabalho individual, em pequeno grupo e em turma
desenvolvimento
1.ª sessão
1. O projecto de língua é apresentado à turma: produção de um desdobrável, contendo
textos de diferentes géneros textuais, com vista a alertar a população para a importância do
consumo de lacticínios; o desdobrável é distribuído à população da escola, ao Agrupamento,
ao Centro de Saúde, à Farmácia local e à população em geral.
2. Leitura e apresentação da lengalenga tradicional “A casa do João”, com exploração e
compreensão da respectiva estrutura.
3. Construção de uma nova lengalenga, pelos alunos, com base na estrutura da anterior e no
conteúdo construído pelos discentes a partir da observação de várias imagens, relacionadas
com a temática dos lacticínios, que lhes são mostradas, seguida pela leitura e memorização
da lengalenga.
4. Os alunos realizam uma ficha de trabalho em que têm de reconhecer globalmente as palavras
apresentadas, que foram retiradas da lengalenga por eles produzida: erva/ vaca/ leite/ queijo/
Miguel. Os alunos recortam as imagens que também constam da ficha, colando-as junto das
correspondentes palavras, com vista à ilustração da lengalenga.
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5. Para aperfeiçoar o reconhecimento global de palavras, alargar o vocabulário e facilitar o
processo de escrita, é criado um “Banco de Palavras”, que consiste num pequeno móvel em
que cada gaveta corresponde a uma categoria (exemplo: na gaveta “animais”, há palavras
com imagens de animais; na gaveta “alimentos”, há palavras com imagens de alimentos). A
construção deste “Banco de Palavras” é feita nas seguintes etapas:
i) elaboração da identificação de cada gaveta: os alunos recortam, de várias revistas, as letras
necessárias para constituírem as palavras, a partir de modelos escritos; depois, ordenam as
letras, colando-as em cartões, e formando, deste modo, as palavras pretendidas;
ii) construção do “depósito de palavras”: cada aluno lê uma sua palavra, depositando-a na gaveta
correcta (note-se que esta actividade é realizada, pelos alunos, sempre que é necessário).
2.ª sessão
1. Para a preparação da escrita do pré-texto argumentativo, é lida, em voz alta, uma carta
(fictícia) redigida pelo Centro de Saúde da região a solicitar que os alunos apresentem razões
favoráveis ao consumo de lacticínios. Após uma discussão sobre o conteúdo veiculado na
carta, passa-se à escrita colectiva de um pré-texto argumentativo, no quadro.
3.ª sessão
1. Distribuição à turma de textos de diferentes géneros (receitas de culinária, anúncios, textos
argumentativos), seguindo-se a respectiva organização pelo género a que pertencem. Segue-se
a identificação dos critérios utilizados para a distinção dos textos, destacando-se, especialmente,
o facto de os textos do mesmo género textual obedecerem a uma mesma estrutura.
2. Passa-se à análise dos textos argumentativos e do estudo, mais detalhado, da respectiva
organização geral.
3. Elaboração, no quadro, de uma tabela com as características principais do texto
argumentativo, para sistematização dos novos conhecimentos.
4.ª sessão
1. Realização de diversas actividades escolares, de molde a conhecer melhor a estrutura e a
organização do texto argumentativo: i) organização e colagem de parágrafos, dados de forma
desordenada, formando um texto argumentativo, ii) identificação, num texto argumentativo, de
frases “intrusas” características de outros géneros textuais.
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5.ª sessão
1. Elaboração colectiva do texto final, a partir de uma reflexão prévia, e, em voz alta, sobre as
principais aprendizagens efectuadas, seguida de comparação da produção textual inicial com
a final, elaboradas por um aluno, escolhido aleatoriamente (imagem 1).
6.ª sessão
1.Para se preparar a escrita do pré-texto da receita de culinária, é confeccionado um batido de
morango, seguindo-se um diálogo sobre o significado e a utilidade de uma receita de culinária.
2. Elaboração colectiva de um pré-texto da receita de culinária, no quadro.
7.ª sessão
1. Distribuição de textos de diferentes géneros (receitas de culinária, anúncios, textos argumentativos),
com a respectiva triagem e identificação dos principais critérios utilizados para tal.
2. Análise de receitas de culinária, identificação da sua organização geral e do vocabulário
específico utilizado e preenchimento de uma tabela de registo com as características principais
deste género textual.
8.ª sessão
1. Realização de diversas actividades escolares, de molde a conhecer melhor a estrutura e a
organização da receita de culinária: i) organização e colagem de parágrafos, dados de forma
desordenada, formando uma receita de culinária, ii) identificação, numa receita de culinária, de
frases “intrusas” características de outros géneros textuais.
2. Discussão sobre as principais semelhanças e diferenças em termos da estrutura das
diferentes receitas de culinária analisadas.
9.ª sessão
1. Elaboração colectiva do texto final, a partir de uma reflexão prévia, e em voz alta, sobre as
principais aprendizagens efectuadas. Após a escrita, segue-se a comparação das produções
textuais inicial e final (imagem 2).
10.ª sessão
1. Compilação dos textos produzidos, organizando-os devidamente no desdobrável construído
(imagens 3). Esta elaboração do desdobrável é feita de forma colectiva, sendo antecedida pela
análise de exemplos de desdobráveis diferentes.
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material utilizado

imagem 1

imagem 2

imagens 3
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4.2.3. poema escrito
“à maneira de”
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enfoque
Desenvolvimento do gosto pela escrita e, particularmente, pela produção poética.
público-alvo
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico (1.º e 2.º anos)
duração
1 sessão, de 2h30 min
material
Poema de Luísa Ducla Soares
metodologia
Trabalho individual, em pequeno grupo e em turma
desenvolvimento
1.ª sessão
1. A sessão é iniciada com a distribuição do poema, lido em voz alta, em primeiro, pela
professora, e, de seguida, pelos alunos.
2. O trabalho continua com actividades em redor da compreensão do conteúdo do poema.
Os alunos são convidados a identificar o tema abordado e as ideias-chave. Segue-se a análise
da respectiva estrutura (rimas, versos repetidos, expressões repetidas, expressões-chave)
(imagem 1).
3. A professora propõe à turma a escolha de um outro tema, convidando os alunos a escrever
um poema “à maneira” do poema lido e analisado (imagem 2).
4. A versão textual produzida, de forma colectiva, é, ainda, reescrita, também pela turma em
conjunto, com base na estrutura do poema lido anteriormente e que é, de novo, recuperada.
5. A versão textual reescrita é igualmente objecto de uma reescrita colaborativa, feita em pares
(imagem 3).
6. A sessão continua com nova reescrita (da última versão textual), mas, agora, realizada por
cada um dos alunos, individualmente (imagem 4).
7. A turma é incentivada, pela professora, a sistematizar, em voz alta, as principais aprendizagens
efectuadas.
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material utilizado

imagem 1 · análise da estrutura do poema
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imagem 2 · reescrita colectiva do poema

115

116

cadernos PNEP

imagem 3 · reescrita colaborativa (a pares)
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imagem 4 · reescrita individual
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4.2.4. “Em Abril,
livro infantil”

enfoque
Desenvolvimento do gosto pela leitura, aperfeiçoando as capacidades de leitura.
público-alvo
Alunos de todos os anos de escolaridade do 1.º Ciclo do Ensino Básico
duração
Do dia 2 de Abril (Dia Internacional do Livro Infantil) ao dia 23 de Abril (Dia do Livro)
material
· Livros de Literatura para a infância
· Desdobráveis
· Computadores
· Internet
· Enciclopédias
metodologia
Trabalho individual, em pequeno grupo e em turma
desenvolvimento
Este projecto de leitura, intitulado “Em Abril, Livro Infantil”, representa o trabalho desenvolvido
por uma escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico, em que 4 turmas dos 4 anos de escolaridade
realizam actividades de animação e promoção do livro e da leitura. A Literatura para a infância
foi apresentada como uma actividade lúdica, enriquecedora e como fonte de prazer, de
acordo com algumas das suas principais funções que são o desfrutar a leitura, evadir-se,
jogar com a linguagem…
De acordo com o ano de escolaridade, várias foram as actividades levadas a efeito.
1.º Ano
1. A turma do 1.º ano teve a incumbência de criar um espaço de leitura agradável, acolhedor,
calmo, com música ambiente, mantas, almofadas e uma exposição de livros para serem
manipulados, folheados, consultados, lidos… Neste espaço usufruiu-se do prazer de ouvir
histórias pela voz dos outros e aí os alunos eram, também, orientados nas suas leituras extraescolares. Este local recebe o nome de “Casa da Poesia” pelo facto de estar a ser preparado
e decorado desde o dia 21 de Março (dia Mundial da Poesia) e porque o primeiro livro que as
crianças ouviram ler foi A casa da poesia de José Jorge Letria.
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2. As actividades promovidas a partir das leituras efectuadas incluem a realização de um
jornal de parede com opiniões dos alunos sobre os livros lidos, publicação de trabalhos dos
leitores, ilustrações, reconto e recriação de textos.
2.º Ano
1. Os alunos incentivaram os respectivos pais e encarregados de educação a participarem nas
actividades de promoção da leitura, através da selecção e preparação de livros para lerem às
crianças na “Hora do Conto”.
2. Estas actividades incluem, nomeadamente:
i) observação das capas e dos títulos dos livros;
ii) antecipação/levantamento de hipóteses acerca dos possíveis conteúdos abordados;
iii) audição da história pela voz do adulto leitor;
iv) confirmação (ou não) das hipóteses levantadas sobre os conteúdos das histórias;
v) análise/comentário das ilustrações presentes nas obras;
vi) ilustração do momento mais significativo para a criança em cada história ouvida.
3.º Ano
1. A turma do 3.º ano elabora uma entrevista para ser feita no dia Mundial do Livro a um
escritor de Literatura para a infância. Para se alcançar este objectivo, a professora constrói
uma sequência didáctica adequada, que prevê a realização de um conjunto de actividades
organizadas de uma forma sistemática, ao longo de várias sessões, em torno do género
textual “entrevista”.
2. A actividade a realizar foi apresentada à turma, tendo-lhes sido proposta uma situação de
comunicação real e com um destinatário definido (sem o artificialismo que caracteriza a maior
parte das produções textuais). Os alunos elaboraram um primeiro texto escrito (produção
inicial): uma entrevista. Após ter avaliado as capacidades das crianças para a escrita deste tipo
de texto, a professora delineou algumas sessões (módulos) com actividades que ajudassem as
crianças a superar as suas dificuldades. Por fim, foi feita uma produção final, na qual os alunos
colocaram em prática os conhecimentos anteriormente adquiridos e puderam comparar as
suas 2 produções: a inicial e a final. A entrevista final foi feita com a colaboração de todos os
alunos, no quadro.
4.º Ano
1. Esta turma teve a seu cargo a elaboração de um desdobrável sobre o Dia Mundial do Livro e
dos Direitos de Autor e sobre um escritor português de livros para crianças, para ser distribuído
pela comunidade educativa.
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Com este objectivo, foram feitas pesquisas em livros e na Internet acerca da vida e obra do
autor e sobre a importância da comemoração do Dia Mundial do Livro.
2. Este projecto teve o seu culminar com a leitura integral de um livro, pela voz do seu autor,
à qual se seguiu a realização da entrevista, a oferta da compilação dos trabalhos realizados
pelos alunos sobre duas das suas obras e uma sessão de autógrafos.

materiais utilizados
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4.2.5. projecto
de interligação
de diferentes
géneros textuais
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enfoque
Desenvolver o conhecimento de diferentes géneros textuais, através de um trabalho sobre as
respectivas especificidades.
público-alvo
Duas turmas do 1.º Ciclo de escolaridade (2.º, 3.º, 4.º ano; dois destes anos estão na mesma sala)
duração
5 sessões, de 2h cada uma
material
· A Fada Oriana, de Sophia de Mello Breyner Andresen
· A Menina do Mar, de Sophia de Mello Breyner Andresen
metodologia
Trabalho individual, em pequeno grupo e em turma
desenvolvimento
1.ª sessão
Este projecto surge no contexto de uma iniciativa do Conselho de Docentes, que consistiu em fazer
circular pelas diversas escolas baús com 10-12 exemplares de cada obra referida, a fim de serem
lidas e trabalhadas, atenuando assim a dispersão da rede escolar que compõe o Agrupamento e o
difícil acesso às bibliotecas da rede escolar. À luz desta iniciativa, apresenta-se o trabalho de duas
turmas, representativo das intervenções didácticas com as obras no Agrupamento.
A sessão inicia-se com uma sensibilização para o projecto de escrita, que é sumariamente
apresentado, de molde não só a promover a motivação da turma como também a facilitar
o trabalho a ser desenvolvido, fornecendo importantes indicações (tais como o contexto de
produção dos textos, o objectivo dos textos a produzir…).
O trabalho continua com uma pesquisa bibliográfica (com recurso também à Internet) sobre a
autora. Esta pesquisa é feita com o acompanhamento constante da professora, que procede
a uma importante chamada de atenção não só para o conteúdo veiculado em livros e na WEB,
como também para a estrutura dos textos. A análise da informação recolhida é feita em 2
planos: i) o conteúdo propriamente dito (com discussão sobre os principais traços biográficos
da autora) e ii) a estrutura específica de uma biografia, com identificação das principais partes
textuais. Cada aluno escreve, de seguida, uma biografia sobre a autora, com base nos
conteúdos coligidos e nos conhecimentos produzidos sobre o texto em estudo.
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Os textos produzidos são submetidos a uma análise de revisão textual: cada aluno troca o
seu texto pelo de um colega. A revisão textual contempla diversos aspectos: componentes
lexical, morfossintáctica, ortográfica e de estrutura de texto. A este trabalho de revisão textual
segue-se a apresentação individual dos textos.
2.ª sessão
A sessão inicia-se com a recuperação das principais aprendizagens realizadas na sessão
anterior, atentando-se, mormente, nas especificidades estruturais de uma biografia. Esta
recuperação é feita, em simultâneo, com a recuperação dos conhecimentos que a turma
já possuía em relação às principais características dos textos narrativos. Desta forma, a
professora inicia, assim, o trabalho em torno dos textos narrativos.
Com base em diferentes aspectos paratextuais das obras em estudo (capa, título, autor,
gravura…), solicita-se que cada aluno, num primeiro momento, antecipe, oralmente, A Menina
do Mar e, num segundo momento, que produza um texto em que se procure reproduzir a
história imaginada (imagem 1).
O trabalho prossegue com a leitura, em voz alta, de cada texto, à turma, comparando-se não
só entre si os textos produzidos pelos alunos, como também os textos construídos com o
texto original.
A sessão termina com a análise da estrutura da narrativa através do mapeamento da história,
a fim de construírem uma prancha acerca da obra trabalhada. A estrutura desta prancha teve
como suporte a representada na brochura PNEP O Ensino da Leitura: A Compreensão de
Textos, pág. 40 (imagem 2).
3.ª sessão
Esta sessão representa a continuidade do trabalho, mas noutra turma e com a obra A Fada
Oriana. Também aqui foram realizadas as actividades representadas nas duas sessões
anteriores. A terceira sessão inicia-se com a leitura do capítulo “O abismo”. Os alunos são
convidados a reescrever, em grupo, este capítulo. O texto foi apresentado, oralmente, à turma
e comentado pelos alunos, visando-se, essencialmente, o reforço da consciencialização da
turma a respeito da importância da revisão textual durante todo o processo de escrita. A
turma seleccionou o texto que, na opinião da maioria, apresenta um maior número de erros e
lacunas. O trabalho continua com a revisão e a reescrita, em pares, desse mesmo texto. Cada
par apresenta, oralmente, aos colegas, o produto a que chegou, que é, assim, discutido em
grande grupo.
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4.ª sessão
Inicia-se a sessão com a exploração do texto dramático Abelardo e as Sete Chaves, de
Renata Gil, Gailivro. Os alunos distinguem e analisam o texto principal, as didascálias, o tempo
verbal e o discurso directo.
Depois de se ter apropriado da estrutura deste género textual, a turma é dividida no mesmo
número de grupos quantos os capítulos da obra a reescrever – A Fada Oriana. Cada grupo
procede à transformação de cada capítulo, passando o texto narrativo para dramático. Os
textos produzidos são sujeitos a revisões sucessivas com base em diferentes ferramentas de
trabalho. As versões finais dos textos são passadas em processador de texto (imagem 3).
5.ª sessão
O trabalho termina com a construção de fantoches representativos das principais personagens
das obras. Segue-se a dramatização da história com a participação de todos os alunos para
a comunidade escolar (imagens 4).

materiais utilizados

imagem 1

imagem 2
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imagem 3 · teatro: A Fada Oriana
Aparece a fada muito contente.
Oriana – Olá! Eu sou a Fada Oriana. Sou uma fada boa. Vivo livre e alegre nos campos, nos
montes, nos bosques, nos jardins e nas praias.
Aparece a Rainha das Fadas.
Rainha das fadas – Olá, Oriana. Eu sou a Rainha das Fadas boas. Vem comigo.
Oriana – (curiosa) – Onde me vais levar?
Rainha das fadas – Já vais ver. Oriana, entrego-te esta floresta. Vais cuidar muito bem dela.
Todos os homens, animais e plantas que aqui vivem, de hoje em diante, ficam à tua guarda.
Tu és a fada desta floresta. Promete-me que nunca a vais abandonar.
Oriana – Sim, prometo que vou cuidar bem da floresta.
(...) (1-7páginas)
imagens 4
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4.2.6. a democracia
num desdobrável
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enfoque
Desenvolver a capacidade de escrita em termos da planificação, da textualização e da revisão/
reescrita, também em moldes colaborativos;
Produção de um desdobrável, apresentado em suporte escrito;
Trabalhar a escrita de diferentes tipos e géneros textuais (desdobrável);
Promover a escrita colaborativa.
público-alvo
1.º Ciclo de escolaridade (2.º, 3.º e 4.º anos) (em desenvolvimento com a comunidade educativa)
duração
5 sessões, de 2h cada uma
material
· A Liberdade explicada às crianças de Jean-Louis Moreau, Edições Terramar
metodologia
Ciclo de escrita
Trabalho individual, em pequeno grupo e em turma
desenvolvimento
Este projecto surge no contexto de uma iniciativa da autarquia em que se insere o Agrupamento
de escolas. A iniciativa consiste na constituição de uma “Assembleia Municipal de Alunos”,
formada por dois alunos do 4.º ano de escolaridade de cada escola do Agrupamento, com
vista ao debate de diversos temas, tais como “Os valores na minha escola”. À luz desta
proposta e com base num convite para visitar a Assembleia da República, construiu-se um
projecto de escrita em que são trabalhadas a planificação, a textualização e a revisão.
1.ª sessão
Na sessão após a visita à Assembleia da República, os alunos relataram oralmente as suas
experiências e opiniões acerca da visita efectuada, com base nas notas registadas ao longo
da visita, nos folhetos informativos fornecidos pela Assembleia da República e nas memórias
vivenciadas. Num segundo momento, construiu-se colectivamente, no grupo-turma, um relato
escrito representativo das vivências, experiências e expectativas pessoais acerca da visita à
Assembleia da República. Com este texto, pretendeu-se dar a conhecer a visita realizada à
comunidade educativa, através do jornal do Agrupamento.
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2.ª sessão
Depois de os alunos estarem sensibilizados para o tipo de ambiente que iriam encontrar
na “Assembleia Municipal de Alunos”, foi necessário trabalhar os conceitos que iam ser
discutidos. Neste sentido, trabalhou-se o tema “A Escola”, através do Ciclo de Escrita.
Inicialmente, procedeu-se à activação, selecção e organização de conhecimentos. Todo este
processo teve como suporte o registo no quadro e nos cadernos diários, a fim de permitir a
colaboração de todos. Posteriormente, procedeu-se à escrita colectiva, no grupo turma, do
texto em que se reflectiu sobre um conjunto de atitudes, de regras de conduta, tanto na sala
de aula, como no recreio, de sentimentos e actividades desenvolvidas na escola, tanto em
termos de aprendizagem como de convívio.
3.ª sessão
Esta sessão culminou com a leitura da obra A Liberdade Explicada às crianças que já vinha a
ser lida durante a semana. Esta leitura coincidiu também com a semana do 25 de Abril, sendo
o tema da liberdade bastante evidenciado.
Inicialmente, depois de activados, seleccionados e organizados os conhecimentos dos alunos acerca
do tema “Liberdade”, os alunos procederam à escrita de um texto informativo, individualmente.
Depois de lido, foi revisto em roda pelos seus pares e, no fim, reescrito pelo aluno.
A fim de fazer convergir todas as ideias referidas nos respectivos textos individuais, procedeuse à escrita colectiva, no grupo-turma, de um novo texto sobre “A liberdade”.
4.ª sessão
Esta sessão teve como objectivo a construção de um desdobrável que reflectisse os direitos,
os deveres e abordasse os valores na escola. A construção deste desdobrável obedeceu
aos subprocessos da escrita. Planificou-se através da activação, selecção e organização
de conhecimentos sobre “os valores na minha escola”. O resultado de toda a planificação
consistiu no preenchimento, pelo grupo-turma, da grelha representada no quadro da escola
(imagem 1).
Após a planificação com a colaboração de toda a turma, procedeu-se à escrita individual de
um texto. O texto individual foi revisto por um colega e melhorado novamente pelo aluno não
apenas nos seus aspectos gráficos ou ortográficos mas também na reorganização e reescrita
de partes do texto. Após este melhoramento, procedeu-se a uma hetero-revisão sobre cada
um dos textos individuais. Seleccionou-se um dos textos e reescreveu-se no grupo-turma
como texto final (imagem 2).
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Perante o texto final, a turma definiu grupos de trabalho para a realização do desdobrável.
Estes grupos subdividiram-se em relação ao conteúdo, à forma e ao tratamento informático.
O desdobrável, enquanto produto final, serviu de base à defesa do tema na Assembleia
Municipal de Alunos e foi distribuído aos colegas de outras escolas (imagens 3).
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imagem 1

imagem 2 · “Os valores na minha escola”
Na escola, os alunos e os professores orientam-se por valores que lhes conferem direitos e deveres.
Os alunos têm direito a um ensino de qualidade, numa escola com luz natural, material escolar e
pedagógico adequado, algum conforto e um recreio onde seja permitido brincar em segurança.
Têm o direito à democracia que lhes permita aprender a ser pessoas integradas, responsáveis e
a ter opinião sobre a escola que têm e sobre a que gostariam de ter.
Na escola, temos o dever de respeitar e ajudar a professora e os colegas, aceitando as suas
diferenças e opiniões.
Devemos estar atentos nas aulas, esforçando-nos por aprender, aproveitar e aplicar os
conhecimentos adquiridos, para benefício da “sociedade” e da “natureza”.
Temos também o dever de preservar e manter limpos e asseados os espaços escolares, assim
como o de não desperdiçar recursos (água, papel, material escolar, etc).
A “Escola” é de todos e para todos.

128

cadernos PNEP

imagens 3
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