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Um convite:
lê estes pequenos textos tirados de diários :

“Folheio o livrinho em branco, imagino o que está ainda em branco na minha vida. Porque 
não hei de escrever sobre mim? Quem sabe se não virei a ser pessoa famosa? Ainda tudo 
me pode acontecer.” 

Luísa Ducla Soares, Diário de So�a e Companhia (aos 15 anos)

 
“Lembrei-me então do caderno grande, de folhas lisas, que usava como diário. Quase 
todos os dias escrevia nele, (…), o que me acontecia. Eram desabafos cheios de emoção, 
dúvida, tristeza, fantasia, e onde, por vezes, planeava também o futuro, múltiplos 
futuros.” (...) “Desatei, então, a fazer das páginas daquele livro um ouvido atento onde eu 
falava, quer dizer, escrevia. Escrevia sobre mim, sobre a emigração dos meus pais….”

Graça Gonçalves, Sobrei da História dos Meus Pais? 

Um segundo convite:
Vem aprender mais e mais e mais Português!

Quem sabe um dia não virás a ser uma “pessoa famosa”, 
a falar e a escrever em Português?
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Para falar e aprender 

mais na aula de 
português, continuo a 

precisar de…

Construir frases mais complexas, 
para que elas expressem tudo o 

que eu tenho a dizer! E tenho 
tanto!

Enriquecer o meu vocabulário 
com novas palavras, que aprendo 
na sala de aula, mas que também 
aprendo com os meus amigos ou 

sozinho Saber  tudo o que 
aprendi antes (Nível A1 e 

A2)



3

Para ouvir e perceber con-
versas, debates, entrevistas, 

reportagens…, tenho de 
estar atento a…

Toda a informação,  mesmo a 
pormenorizada(!), e saber fazer  

pedidos de  esclarecimento,  
quando não percebo

(à) Maneira como as pessoas 
defendem as suas opiniões, 

os seus pontos de vista

(à) Maneira como as pessoas 
que não têm as mesmas 

opiniões, os mesmos pontos 
de vista, se opõem

(à) Maneira como as 
pessoas justi�cam as 
suas atitudes (boas! 

Claro!)

(ao) Que as pessoas dizem 
para as conhecer: os seus 

gostos, as suas preferências, 
os seus hábitos

(às) Opiniões das pes-
soas, (às) suas ideias
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Para comunicar … e se 

estou com di�culdades,  
tenho de arranjar maneiras 
para as ultrapassar! Tenho 

de saber:
Dar e pedir instruções sobre, 

por exemplo:
- modo de realizar uma tarefa
- modo de funcionamento de 
um aparelho (computador…)

… quando estou com dúvidas! 
Perguntar se a informação  

que ouvi está certa,  pedir a 
con�rmação da informação

Iniciar, manter e terminar 
uma conversa 

Usar bem as formas de 
tratamento e de cortesia

Responder a pedidos ou ordens 
- positivamente!
- negativamente! 

- colocando reservas…!
Dar e pedir informações sobre:
- acontecimentos do dia-a-dia

- temas da atualidade
- programas de rádio e de televisão

- acontecimentos culturais e artísticos
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[Eu tenho de saber, 
porque] Muitas vezes,  nas 
conversas acontece que eu 

tenho de:

Prometer “coisas" 
Comprometer-me a fazer 

coisas (estudar, por exemplo!)

Tranquilizar o professor… 
Consolar um amigo…

Também,  falar dos meus 
sonhos,  das minhas am-

bições,  das minhas 
emoções! E, claro, dar as minhas 

opiniões!
Elogiar! Aplaudir  (com 

palavras)!

Apresentar soluções para 
resolver um problema!

Indicar as possibilidades, as 
condições para se fazer 

alguma coisa!
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A vida é uma história!
[Tenho de saber…]

Descrever,  comparando, 
costumes, pessoas, 

maneiras de ser e estar, 
lugares, países…

Expressar opiniões e senti-
mentos que as histórias que 
ouvi ou li me despertaram

Relatar acontecimentos,  
experiências que vivi ou a que 

assisti!
Não me posso esquecer de 

descrever os pormenores,  de 
reproduzir diálogos… Recontar histórias, 

reais ou imaginadas, 
ouvidas ou lidas
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A vida é um diálogo
 constante entre pessoas!

[Tenho de saber…]
Argumentar é colocar-me 

a favor ou contra uma ideia 
(=tese),  isto é,  concordar 

ou discordar, mas...

Comentar,  dizer o que 
penso ou sinto, sempre de 

forma delicada,  sobre 
acontecimentos

Comentar as mensagens 
que tentam convencer-
nos a fazer alguma coisa 

(publicidade…), as 
opiniões dos outros

Comentar �lmes, 
livros, concertos, 

exposições de arte

apresentando argu-
mentos (= motivos, 

razões, provas) a favor 
do que penso...

colocando questões 
sobre os argumentos 

dos outros  para os 
aceitar ou rejeitar...

contestando, contradi-
zendo (= refutando) os 
argumentos dos outros 

reforçando os meus 
próprios argumentos ...

Sendo sempre gentil, 
usando as normas (as 

fórmulas) para dar, 
tomar e retomar a pala-
vra, de assentimento ou 

de contraposição

Ao comentar, dialogando, 
tenho de defender as 

minhas ideias, os meus 
pontos de vista, isto é, 

argumentar
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A vida é uma constante 
lição! Na aula, fora dela 

(para ajudar os meus cole-
gas), tenho de saber…

Fazer exposições,
isto é, “dar aulas”, apresentar “o 
meu saber” sobre um assunto, 

um fenómeno da História, 
Geogra�a, Física, …

A organização do desen-
volvimento pode ser idên-

tica à de uma narrativa 
(p.ex., se tiver de apresentar 

a história de um rei)

Antes,  devo preparar-me bem, 
recorrendo  a notas  para não 
me esquecer de nada e  para...

Ter a exposição bem organi-
zada, isto é, a exposição tem 
de ter: uma introdução, um 
desenvolvimento, uma con-

clusão

A organização do desenvolvi-
mento pode ser idêntica à de 

uma argumentação 
/demonstração (p.ex., quando 
apelo à observação, à experi-
mentação para concluir uma 
regra da física, da química)

A organização do desen-
volvimento pode ser idên-

tica à de uma descrição 
(p.ex., se tiver de apresentar 

uma batalha)
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É tão bom partilhar: o que 
oiço, o que vejo, o que 

leio… Para isso, tenho de 
saber, muitas vezes, 

resumir

Enredos (�lmes, contos…)

Textos informativos 
(notícias, reportagens…)

Artigos de opinião
ouvidos ou lidos

Textos expositivos ouvi-
dos ou lidos (das outras 

disciplinas: História, 
Física…)



10Ler é como jogar… ! Um 
jogo que nos dá pistas! 
Observa atentamente a 

página em que está o 
texto, de forma a po-

deres:
Prever, antecipar,  colocar 

hipóteses  sobre o assunto do 
texto,  por causa da sua “apre-

sentação”

SE, se, se …….?

Se tiver desenhos, fotogra-
�as…  o que podes imaginar 

sobre o texto?

Se estiver em colunas, o 
que podes pensar sobre o 

texto que vais ler?

Se tiver títulos, 
subtítulos, o que te  

fazem adivinhar? 
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Ler é como jogar…! 

Continua a jogar! Na 
primeira leitura do texto, 

presta atenção para:

Reconhecer novas pala-
vras e expressões que 
são da mesma família 
ou do mesmo campo 

lexical de uma palavra já 
conhecida

Reconhecer palavras e 
expressões já aprendidas

Reconhecer novas palavras e 
expressões que são apresenta-

das por outras palavras que têm 
o mesmo sentido (p.ex., sejam 
explicadas ou sejam exempli�-

cadas)

Reconhecer novas pala-
vras e expressões que 

são parecidas  com pala-
vras da língua que falo na 
escola ou de outra língua 

Reconhecer novas palavras 
e expressões por consulta 

do dicionário!
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Ler é compreender, 

interpretar, o que sig-
ni�ca que tenho de 
estar atento para:

Veri�car qual o registo de 
língua: formal? informal?

Identi�car o tema, a �nali-
dade comunicativa global 

do texto e o assunto do 
texto

Quando comparo 
textos,  identi�car as 
semelhanças e con-
trastes informativos

Veri�car qual a relação 
entre o título e o texto
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Quando leio diálogos,  em 

discurso direto ou indireto,  
�co a saber muita coisa,  se 

tiver atenção a:

Reconhecer  frases / expressões 
/ palavras que servem para:

- introduzir o assunto da con-
versa 

- retomar o assunto, se houver 
interrupções 

- terminar a conversa

Reconhecer para que 
servem as palavras/verbos 

que introduzem as interven-
ções: expressar o que pre-

tende o interlocutor - pedir, 
suplicar ... 

Reconhecer para que servem as 
palavras/verbos que introduzem 
as intervenções: situar o que se 

está a dizer na sequência do 
próprio diálogo - repetir, concluir, 

interromper...

Reconhecer para que servem as 
palavras/verbos que introduzem as 
intervenções: ajudar a perceber o 

que está a fazer o interlocutor 
(narrar, argumentar…) - contar, 
provar, demonstrar, descrever ...

Se estiver atento a tudo isto, vou 
ser capaz de melhor veri�car 

qual(ais) os objetivos das inter-
venções de cada interlocutor, o(s) 

assunto(s) do diálogo ou da 
conversa

Caracterizar os interlocu-
tores, o tempo e o espaço  

em que falam
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Quando leio uma história, 
uma narrativa, será que 

sou capaz de…?
Identi�car a ação princi-

pal e os episódios 
secundários?

Caracterizar as persona-
gens (=atores) principais 

e as secundárias?

Caracterizar o (s) 
espaço(s) e tempo(s)?

Veri�car o modo como a 
história é apresentada, 
i.é, como o discurso a 

mostra?

Por alguém que não é 
personagem da história?  

Ou por uma person-
agem?  Na 1ª ou na 3ª 

pessoa?

Veri�car se os acontecimen-
tos são apresentados por 

ordem cronológica?

Ou, por exemplo, faz-se uma 
“pausa” no que está a acon-

tecer para se “recordar” acon-
tecimentos anteriores? Ou, 

começa-se a história pelo �m 
ou pelo meio?

Responder: Para que 
servem as descrições? E os 
diálogos, diretos ou relata-

dos por outra pessoa?

Veri�car o modo como o 
texto se organiza: 

Introdução (situação inicial) 
Desenvolvimento (“fazeres” 
transformadores): compli-

cação > reação >  resolução 



15Sou capaz de… nos 
textos que descrevem, 

que apresentam as pro-
priedades, característi-

cas de pessoas, animais, 
objetos, natureza …

Identi�car o que é que a “voz” 
que está a descrever tem em 

conta: a forma, a cor … a 
dimensão, o peso, a distân-
cia, o movimento… (ou…)

Distinguir as frases que 
servem para apresentar 

“fazeres”, como, por exem-
plo, quando apresento o 

trabalho de um pintor

Distinguir as frases 
(=enunciados) que estão ao 

serviço da atribuição de carac-
terísticas, qualidades: p. ex., os 

enunciados com as palavras 
(verbos) ser, estar, ter …, 

(adjetivos) redondo…

(ou...) Com a apresentação 
de relações com outros 

seres, objetos…,  p. ex.: “Ele 
é forte como um leão”; “Ele 

é um leão”…

Veri�car o modo como os 
textos descritivos se podem 

organizar (=estruturar): 
- alfabético; numérico; por 

oposição?
- temporal: as quatro 
estações; meses; dia?

Os sentimentos, estados de 
ânimo (alegre…), a apreciação 
estética (bonito, feio…), ética 
(bom, justo, mau…) ou prag-
mática (útil, dispensável…)

- topológico: segundo os 
pontos cardeais; perspetiva 

vertical, horizontal; por 
aproximação, recuo?

- sensorial (olfato, visão…)

Veri�car o modo como a 
descrição vai sendo mais por-

menorizada, i.e., vai sendo “am-
pliada”: com a apresentação de 
partes, de propriedades e assim 
sucessivamente (uma parte que 

tem, por sua vez, partes…)
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Ao ler os textos que têm 

como �nalidade levar 
alguém a fazer alguma 

coisa [textos injuntivos],  
consigo…

Identi�car as diferenças 
entre ordem, pedido, 

conselho...
Como???

Identi�car as 
palavras/expressões que 
remetem para a ação e o 

que é que se tem de fazer
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�nalidade levar alguém a 

acreditar, a crer, em alguma 
coisa, ou seja, textos que 

argumentam (para depois, 
talvez, levar essa pessoa 

a agir), consigo… 

Classi�car os argumentos:
- nível estético?

- nível ético?
- nível cientí�co ou técnico?

Identi�car  que ideias 
principais  (=teses) se 

quer convencer 
(=persuadir) alguém  que 

são “verdades”

E palavras que servem para 
introduzir

- argumentos (porque, pois, 
já que; aliás…mesmo; mas, 

no entanto)
- “teses” (conclusões) (por 

isso, portanto, logo…)

Distinguir a ideia (tese) 
que se quer “defender” 

e os argumentos, os 
motivos, as provas que 

“sustentam” essa 
ideia/tese

Identi�car palavras/expressões 
que nos “guiam” na compreensão

- adjetivos e graus (p.ex., para 
defender alguém tem mais força 
dizer “Ele é muito inteligente” do 

que dizer “Ele é inteligente”)
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Ao ler textos que têm como 

�nalidade transmitir con-
hecimentos, o “saber” 

[textos expositivos], con-
sigo…

Distinguir a organização 
da exposição:  

introdução, desenvolvi-
mento, conclusão

Identi�car a função dos 
títulos/ sub/intertítulos?

Distinguir modos próprios de 
se construírem as frases ou de 
se ligarem, ou seja, o uso de:
- 3ª pessoa do singular/da 1ª 

pessoa do plural?
- voz passiva? E mais???

Distinguir a organização do 
desenvolvimento: Pode ser 
idêntica à apresentação de 

uma narrativa? De uma 
descrição? De uma argu-

mentação /demonstração?

Distinguir os enunciados 
expositivos (“factos” assumi-
dos como verdades absolu-
tas)  e os enunciados expli-

cativos (como? porquê?)
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Lembras-te? É tão bom 
partilhar  o que leio…

Para isso, tenho de saber 
resumir, i.e:

Selecionar a informação 
principal

Suprimir informações conforme 
o grau de contração (nº de pala-

vras) do resumo

Construir um novo texto
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Sei que tenho de ler textos 
especí�cos. Para mais 

facilmente os ler, como é 
que eles se organizam

Ata (de uma reunião…) - 
organização:

- Introdução: título (ata + nº 
por extenso + identi�cação da 

reunião)

Convocatória - organização:
- Introdução: título (convocatória)
- corpo: quem é convocado + para 
o quê + quando + onde + lista do 
que vai ser “discutido” na reunião 
[nomes feitos a partir de verbos: 

análise…] 
- conclusão: identi�cação de 

quem

- conclusão: indicação de que a 
ata foi lida e aceite por todos + 
assinatura de quem presidiu à 

reunião e de quem a secretariou

Relatório (visita de estudo …) - 
organização:

- Introdução: título (relatório) + 
identi�cação do autor, do destina-

tário e assunto + objetivo do 
relatório

- corpo: indicação da data e 
lugar da reunião; identi�cação 
da(s) pessoa(s) responsável(eis) 

pela sessão e participantes; 
relato do que se passou, 

incluindo as atitudes tomadas, 
nomeadamente votações, 

decisões, recomendações…)

- corpo: descrição do que se fez + 
avaliação

- conclusão: resumo dos aspetos 
positivos e negativos (se houve)
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E QUE PRAZER! Vou ler 
textos de escritores  dos 

séculos XX e XXI para 
“aprender a gostar de ler”!

O que é a ARTE?

Defende valores?
“Espelha” culturas?

Gostei? Não gostei?
O que �quei a pensar?
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É o momento da ESCRITA! 

Antes de começar a es-
crever, tenho de  pensar, 

plani�car! Mas, o que 
tenho de fazer?

Plani�car é colocar numa 
folha de rascunho:

- Sobre o que vou escrever 
- Com que �nalidade 

- Para quem vou escrever
- Que tipo de texto quero 

escrever

- Uso bem as maiúsculas 
e as minúsculas? 

- Faço bem a pontuação 
e os parágrafos?

- Uso bem os processos para 
que o texto progrida  e seja um 

todo com sentido?

Mas, a seguir, tenho de 
 ler e rever  o que escrevi:
- Está bem organizado?

- Tem tudo o que quero dizer? 
Disse coisas a mais? 

- Tem erros de ortogra�a ou 
de acentuação ou de 

hifenação? 

Se, se, se… 
Corrijo! E só depois, na folha 
de resposta, escrevo a versão 

�nal do texto, não se 
esquecendo que o texto é 

como um desenho!

Depois,  na folha de 
rascunho,  escrevo!
Atenção às regras!

- Que informações quero dar 
sobre o tema? Quais são as 
principais? As secundárias?

- Como vou fazer a  introdução? 
E….?

- Evito as repetições?
- Seleciono bem os 
tempos dos verbos 

- Uso bem as palavras que ligam, 
que conectam as frases, os pará-

grafos…?



E quem sabe? Vou escrever 
o meu diário! Vou escrever 
histórias… sem ninguém 

me pedir!

Escrever
- diálogos

- narrativas 
- descrições
- instruções  
- exposições
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Mas, o que vou escrever?

Responder a 
questionários! Sobre:

- mim próprio (hábitos, gostos 
preferências…) 

- a escola (atividades, disciplinas…)
- o ambiente

- a compreensão/interpretação de 
textos

Textos de  
formato especí�co:

- postais, cartas
- convites

- avisos / cartazes 
- notícias

- biogra�as    
- convocatórias

- atas
- relatórios

Para me ajudar a mim 
próprio, consulto o meu 

dicionário!



Projetos do 
futuro (cursos, 
pro�ssões…)

Mim e os 
Outros Juventude

Hábitos 
sociais

Interculturalidade

Problemas sociais 
(desigualdades, 

dependências…)

Aquecimento 
global / fenómenos 

naturais

Literatura, música…  
cinema, dança
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Novamente,  para com-

preender o que os outros 
dizem, falar, ler e escrever, 
eu preciso de saber novas 

palavras sobre

Portugal vs o país de residência
Diversidade paisagística e 

arquitetónica 
Factos históricos 

Os serviços ligados a
- correspondência

- banco
- saúde
- ensino

Figuras do mundo atual 
- social e político  

- desportivo 
- cultural 

Meios de comunicação 
social, Tecnologias de Infor-

mação e Comunicação
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E, como sempre!!!!
Para falar bem, ler e escrever, eu tenho de saber construir frases, 
construir textos, isto é, tenho de saber regras!

Com a ajuda do meu professor, vou continuar a fazer o meu caderno 
de regras!

Mas também, como é hábito, vou consultar a minha gramática! 

                                                                   F��



Coordenação EPE - Reino Unido e Ilhas do Canal
Tel.: 0044 (0)207235 8811
Fax: 0044 (0)7834192542

Correio eletrónico: cepe.reinounido@camoes.mne.pt

Coordenação EPE - Suíça
Tel: 0041 31 352 7349
Fax: 0041 31 351 68 54

Correio eletrónico: cepe.suica@camoes.mne.pt

Coordenação EPE - Canadá
Tel.: 00 141 621 709 66
Fax: 00 141 621 709 81

Correio eletrónico: cepe.canada@camoes.mne.pt

Coordenação EPE - EUA
Tel.: 001 (202) 350 5400
Fax: 001 (202) 462 3726

Correio eletrónico: cepe.eua@camoes.mne.pt

Coordenação EPE - Venezuela
Tel.: (005.8) 212 26 789 89

Correio eletrónico: cepe.venezuela@camoes.mne.pt

Coordenação EPE - Austrália
Correio eletrónico: cepe.australia@camoes.mne.pt

Em constituição

Coordenação EPE - África do Sul, Namíbia, Suazilândia e Zimbabué
Tel.: 00271 234 19814

Telemóvel: 0027794969869
Fax: 00271 234 19811

Correio eletrónico: cepe.africasul@camoes.mne.pt

Coordenação EPE - Alemanha
Tel.: 0049 30 8009 2680
Fax: 0049 30 8009 6813

Correio eletrónico: cepe.alemanha@camoes.mne.pt

Coordenação EPE - Espanha e Andorra
Tel.: 00 34 913 080 696
Fax: 00 34 913 080 732

Correio eletrónico: cepe.espanha@camoes.mne.pt

Coordenação EPE - França
Tel.: 00331 536 878 53
Fax: 00331 453 180 30

Correio eletrónico: cepe.franca@camoes.mne.pt

Coordenação EPE - Luxemburgo, Bélgica e Países Baixos
Tel.: 46 33 71 – 1
Fax: 46 33 71-30

Correio eletrónico: cepe.luxemburgo@camoes.mne.pt

Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, IP
Av. da Liberdade, nº 270  
1260- 147  Lisboa - PORTUGAL
Tel: +351 21 310 91 00
Fax: +351 21 314 39 87
Correio eletrónico: secpres@camoes.mne.pt


	p00a copy
	p00b copy
	p01 copy
	p02 copy
	p03 copy
	p04 copy
	p05 copy
	p06 copy
	p07 copy
	p08 copy
	p09 copy
	p10 copy
	p11 copy
	p12 copy
	p13 copy
	p14 copy
	p15 copy
	p16 copy
	p17 copy
	p18 copy
	p19 copy
	p20 copy
	p21 copy
	p22 copy
	p23 copy
	p24 copy
	p25 copy

