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Já tenho o certificado do primeiro nível de iniciação!

Já sei falar, ler e escrever em português!

Mas, para ter o certificado do segundo nível de iniciação,  tenho que estudar e 
aprender mais,  com a ajuda dos meus professores e dos meus pais!

O que é que eu vou conseguir dizer mais?
O que é que eu vou conseguir ler mais?

O que é que eu vou conseguir escrever mais?

E, em casa, sozinha, sozinho, como é que eu posso verificar 
se estou a aprender mais?

Uma ideia! Vou fazer o meu “diário da aula de português”! Pode começar assim:

“A aula hoje passou depressa! Cada um de nós deu a sua opinião sobre … e apren-
demos que, para dar a nossa opinião, podemos dizer penso que…, acho que…, 

concordo com…, estou de acordo com, discordo de…

  Aprendi novas palavras! Para não as esquecer, 
vou escrevê-las no meu dicionário!”
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Para falar com os outros, 
continuo a ter de saber 
as regras  da boa educação

Cumprimentar
Saudar e despedir-me! 

Agradecer
Responder a quem me agradece

Formular votos
As melhoras de alguém que 

está doente
Responder a votos que me 

desejem

Felicitar
Responder a felicitações

Convidar
Aceitar convites ou recusar

Apresentar
os meus novos colegas, os 
meus novos professores

Responder quando me 
apresentam alguém

Pedir, 
com gentileza,
alguma coisa … 

ajuda…

Dar as boas vindas a 
um(a) novo(a) colega

Responder se me dão as 
boas vindas

Desculpar-me de 
atitudes ou comporta-
mentos que não foram 

corretos
Responder a quem se 

desculpa

Pedir desculpa
Pedir licença para …

Responder a quem me 
pede desculpa, licença…
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Para falar e aprender mais 
na aula de português,  

preciso de …

Construir frases mais complexas, 
para que elas expressem tudo o 

que eu tenho a dizer!

Saber tudo o que 
aprendi antes

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

aprendo sozinho
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Para participar na aula, 
conversar com os colegas, 

amigos…, 
tenho de saber

Dar e pedir informações sobre
- as atividades ou tarefas escolares, de 

tempos livres…
- a frequência das atividades…
- a finalidade das atividades …

Sugerir, propor alguma coisa
Aconselhar alguém a fazer 

alguma coisa 
Advertir alguém sobre as 

consequências negativas de 
uma ação

Oferecer ajuda a um 
colega…

Oferecer-me para realizar 
uma tarefa

Pedir
esclarecimentos sobre dúvi-

das que tenho,
a confirmação de informação 

ou de instruções que não 
ouvi bem 

Pedir
um favor,

permissão para fazer alguma 
coisa

Dar e pedir informações sobre
hábitos do meu quotidiano, na 

escola, em casa…
assuntos ligados à vida da 

minha escola

Dar e pedir instruções sobre
trabalhos e atividades escolares 

(p.ex. em trabalho de grupo)
assuntos ligados à vida da minha 

escola
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Para participar na aula, con-
versar com os colegas, 

amigos…, 
tenho de saber dizer, ex-

pressar e perguntar

Se tenho a certeza sobre o 
que digo, o que dizem

Se não estou certo do que 
digo, do que dizem

E as sensações físicas?
Porque está calor, frio…

Mas, também, porque gostei ou 
não de alguma coisa (”Aquela 
história é tão linda que estou 

arrepiado!”)

Apresentar as razões, isto é, 
explicar, por que respondi de 
uma determinada maneira ao 
questionário que a professora 

fez sobre um texto que lemos… O meu (seu) estado de 
ânimo 

Se estou (está) satisfeito 
ou insatisfeito com o 

trabalho que fiz (fez)...
Preocupado? Com 

medo?...
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[Tenho de saber…]
Justificar

Sabes que justificar é apresentar os 
motivos por que eu tenho determi-
nada opinião, ajo de determinada 

forma?

Opiniões
“Para mim, ir a Portugal nas 

férias é muito bom, porque…”

Planos, intenções…
“Eu quero ler aquele livro da 
nossa biblioteca, porque…”

Atitudes
 “Eu acho que ela foi indelicada, 

porque …”
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[Tenho de saber…] Fazer exposições, 
(como faço nas aulas de História, Ciên-
cias…,) isto é, primeiro, apresento os 

factos (históricos) os fenómenos 
(ambientais), as “verdades”; depois, 

explico, ou seja, levo os meus colegas a 
compreenderem  “porquê” e “como” 

as “coisas” são assim

Expressar opiniões e senti-
mentos provocados por 

histórias ouvidas ou lidas

Relatar, isto é, apresentar, 
cronologicamente, um rol de 

ações, atividades ou conversas, 
que aconteceram (“eles 

disseram que iam fazer…”). / 
Reformular relatos, p. ex., 

quando oiço um relato e acho 
que não foi bem assim

Descrever
Sabias que descrever significa “escrever 

segundo um modelo”? Como os pintores 
que têm modelos!

Normalmente, quando relatas, contas 
histórias, recontas, também descreves… 

as pessoas, …!

Contar/recontar 
pequenas histórias, utili-

zando  quer o discurso direto 
quer o indireto
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Para falar bem português,  com-
preender e conversar, tenho de 

continuar a…

Saber bem pronunciar as vogais
- Orais e as nasais

Saber bem pronunciar as sílabas
- Tónicas e as átonas

Saber bem dizer as palavras e 
com clareza

Saber bem
- Ouvir os outros

- Esperar a minha vez para falar
- Falar sobre o assunto da conversa Saber bem dizer as frases, quando quero 

- Fazer perguntas
- Dizer coisas, responder a perguntas

- Mostrar o que sinto
- Fazer pedidos e dar ordens
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Para participar bem numa conversa, em 
debates, nas atividades da sala de aula, 

para compreender entrevistas … e tantas 
outras coisas, tenho de continuar a…

Distinguir
- O que podem ter de comum  diferentes 

opiniões
- O que podem ter de diferente opiniões que 

parecem semelhantes

Identificar
- O tema (do debate…), i.e., do que 

vão (vamos) falar
- Quais as ideias-chave

- Afinal, o assunto, i.e., o modo como 
o tema vai ser desenvolvido 

Distinguir
- O(s) conteúdo(s) informativo(s) 

principal(ais)
- As informações secundárias

Distinguir
Os factos das opiniões

9



Vou saber ler mais em português. 
Mas, para isso, o que tenho de 

fazer?

Olhar com muita atenção para a página 
em que está o texto (os desenhos, o 

título…) e tentar descobrir o tema! … o 
assunto! 

Como numa adivinha!

Descobrir o sentido de novas palavras e 
expressões, porque:

- o resto do texto permite a sua compreensão
- são parecidas com palavras e expressões da 

língua em que estudo 

Descobrir o sentido de novas palavras e 
expressões, porque:

- são da mesma família ou do mesmo campo 
lexical de uma palavra conhecida

- consulto o dicionário 

Identificar,  com precisão, 
o que não compreendi! 
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[Tenho de saber…]

Identificar as informações 
principais: 

Quem? O quê? 
Onde? Quando?

Identificar 
o sentido global do texto!

Identificar 
a finalidade 

do texto!

Identificar outro tipo de 
informação:

Porquê? Como? 
Para quê?

Identificar as relações 
entre segmentos do texto, como 

p.ex.:
Parte /Todo

Causa / Efeito
Passado/Presente/Futuro
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Para saber ler mais e melhor!...
Tenho de perceber que um texto é como… 
uma teia de aranha, o Universo, o jogo de 

dominó….

Isto é, um texto 
é o resultado de uma série 

de regras! 
Umas fáceis de perceber, 

outras mais difíceis!

O teu professor 
vai ajudar-te 

a conhecer algumas regras!
Quando leio, se sei algumas 
dessas regras de construção, 

de funcionamento dos textos, 
de como se organizam, o 

próprio texto vai ajudar-me a 
lê-lo!

Português
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O meu professor 
vai ajudar-me 

a conhecer regras para ler…Os diálogos, as 
entrevistas...

As matérias nos textos 
dos livros de História, 

Ciências…

Os avisos, as notas, 
as instruções, os 
questionários, as 

receitas

As histórias, os contos, 
os relatos, as notí-

cias...

As descrições
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Eu vou ler, 
com os meus colegas ou sozinho…

livros da biblioteca!

Para me divertir…

Para expressar 
o que senti 

ao ler aquele livro!
Para 

passar bons momentos!

Para contar aos meus 
colegas, amigos…

Para 
aprender mais...
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Vou saber escrever mais 
em português!

Mas, o que tenho de 
fazer?

Antes de começar a escrever, 
tenho de 

pensar, planificar!

Planificar é colocar numa folha de 
rascunho:

- Sobre o que vou escrever (tema)
- Com que finalidade vou  escrever
- Para quem vou escrever (real ou 

imaginário…)
- Que tipo de texto quero escrever

Planificar é colocar numa folha 
de rascunho:

- Que informações quero dar 
sobre o tema?

- Quais são as principais? As 
secundárias?

- Como vou fazer a introdução?

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

Mas, a seguir, tenho de  ler e 
rever  o que escrevi:

- Preciso de emendar palavras?
- E frases? E parágrafos?

- E a introdução? E a conclusão?

Só depois, na folha de 
resposta, 

com muita atenção às 
margens, à caligrafia, à 

translineação, 
escrevo o meu texto!

15



Vou saber escrever mais em 
português!

Mas, o que vou escrever?

Responder a questionários!

E quem sabe?
Vou escrever o meu diário!

Vou escrever histórias…
sem ninguém me pedir!

Para me ajudar a mim 
próprio, consulto o meu 

dicionário!

Completar
diálogos; narrativas; 

descrições; instruções; 
exposições

Textos de formato específico:
postais, cartas; convites; avisos 

/ cartazes; falas, diálogos, 
legendas de bandas desenha-

das

Textos de formato 
específico:

convocatórias; notícias; 
biografias; histórias
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Modos de vida nas grandes 
cidades

As culturas dos outros países de 
Língua Portuguesa

A cultura do país onde vivo e 
a de Portugal para poder 

comparar

O ambiente

As tecnologias, os meios de 
comunicação: diversão e 

informação

Para compreender o que os 
outros dizem, falar, ler e escrever,  

eu preciso de 
saber novas palavras sobre:
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Mim 
e os 

Outros
Deslocações e meios 

de transporte

Lugares que se 
conhecem / se 

frequentam
Os tempos livres

A escola

A vida familiar e social

E preciso de saber muito mais 
sobre: 
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Para falar bem, ler e escrever, em 

qualquer língua, eu tenho de saber      

construir frases, isto é, tenho de saber 

regras!

Em português, também

Com a ajuda do meu professor, vou fazer 

o meu caderno de regras!

Mas, também, vou consultar a minha 

gramática!
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Fim!
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Depois de ter terminado este nível, posso es-
crever aqui a minha nota de português para não 

me esquecer...
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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

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

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
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