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TEXTO INTRODUTÓRIO

Os Centros de Recursos Educativos (CRE), quer das escolas, quer das ZIP, são locais privilegiados 
onde os docentes podem ter acesso a diversos materiais didácticos, podendo analisá-los e definir 
o modo de como integrá-los na sua prática pedagógica.

O presente documento designado por “Guiões de Utilização de Materiais Didácticos de Língua 
Portuguesa” tem como finalidade o apoio a docentes, de modo a que possam, mais facilmente, vir 
a utilizar, com os seus alunos, diferentes materiais didácticos, disponíveis nos CRE. 

Os cinco guiões aqui apresentados têm como destinatários alunos da 1ª classe, contudo os 
docentes poderão considerar que outros alunos, designadamente da 2ª classe devam, igualmente, 
realizá-los.
É importante salientar que para trabalhar a Língua Portuguesa (a língua de ensino) podemos 
recorrer a temas, conteúdos, materiais,  .., de outras áreas do currículo do Ensino Primário 
devido, principalmente à transversalidade da língua, ou seja, todas as áreas serem trabalhadas 
em português. Assim, materiais concebidos para o apoio a determinadas disciplinas, podem e 
devem ser usados como materiais didácticos no processo de ensino e aprendizagem da Língua 
Portuguesa. 

O que nos impede de conceber e realizar uma tarefa com recurso a uma régua, material considerado 
prioritariamente para utilização na área de Matemática ou de Educação Manual e Plástica?  Nada 
nos impede! Com o objectivo de demonstrar que qualquer material didáctico, mesmo de outra 
área disciplinar, pode contribuir para o desenvolvimento linguístico dos alunos, apresentamos 
dois guiões concebidos a partir do Tangram e outro a partir de um Colar de Contas.

Recordamos, também, poderem os professores recorrer a outros materiais do quotidiano, 
materiais que à partida não são utilizados no ensino pelo que é necessário “sofrerem” um processo 
que designamos por didactização. Para obter informação os professores podem consultar a 
“Adenda – Como fazer mais fichas e aumentar o Kit Pedagógico?” incluída no “Kit Pedagógico 
para Língua Portuguesa e Matemática”. 

Vejamos agora algumas sugestões que os docentes devem considerar na análise aos materiais a 
utilizar com os alunos: 

- ler/compreender as instruções (caso existam), discuti-las com outro ou outros colega (s);
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-  verificar a linguagem, tendo em conta os destinatários;

 – verificar a qualidade gráfica;

 – verificar se as ilustrações são nítidas e representativas;

 – verificar se são promotores da progressão de conhecimentos;

 – verificar se promovem diferentes modos de trabalhar (individualmente, a pares, em grupo, 
…);

 – conceber o modo como aproveitar e adequar a temas e ou conteúdos a trabalhar.

 Desejamos a todos e a todas um bom trabalho.

As Autoras
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1.ª Classe

Guião
1

O TANGRAM E A DESCOBERTA DE PALAVRAS

Destinatários: alunos da 1ª Classe  

Objectivo: construir palavras a partir de construções realizadas com o Tangram

Uma curiosidade

Não se sabe ao certo como surgiu o Tangram, há várias lendas sobre a sua origem.
Contudo, acredita-se ter sido inventado na China durante a Dinastia Song e levado para a Europa por 
navios mercantes no início do século XIX, onde se tornou muito popular. 
Basicamente, o Tangram é um quebra-cabeças formado por 7 peças: 2 triângulos grandes, 2 pequenos, 
1 médio, 1 quadrado e 1 paralelogramo. Utilizando todas essas peças sem sobrepô-las, podemos 
formar várias figuras. 

Fonte: Wikipédia (adaptado)

Material necessário: vários Tangram conforme o número de grupos de alunos da classe.

O professor distribui os Tangram pelos grupos. Podem ser coloridos ou por colorir1 , solicita, aos 
alunos, que construam animais com recurso às peças do Tangram. 

Mas… salienta: só podem construir os animais depois de saberem quais.

 – E como vão saber? Pergunta desafiando os alunos. 

E continua…

 – É fácil, reparem nas sílabas que escrevi no quadro. 

to cão to pa ga

E continua…

1Como é possível não haver vários Tangram disponíveis, o professor pode facilmente construir vários utilizando cartolinas ou, de 
preferência, cartão, por ser mais resistente.
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 – Vou ajudar-vos com um animal: o cão. 

O professor desenha no quadro as 7 peças do Tangram que formam a imagem do cão.

 

Os grupos tentam descobrir quais as palavras que representam nomes de animais. Constroem os 
animais com as 7 peças do tangram. Desenham, no caderno, o animal descoberto e escrevem o 
respectivo nome.  

Solução:

 

Variante: o professor pode utilizar outro tema do programa da 1ª classe para a construção de 
palavras, além do tema dos animais aqui tratado.
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1.ª Classe

Guião
2

O TANGRAM E A APRENDIZAGEM DAS CORES

Destinatários: alunos da 1ª Classe  

Objectivo: identificar e nomear as cores.

O professor desenha no quadro uma casa com recurso às 7 peças do Tangram. Por exemplo:

 

Material necessário: vários Tangram conforme o número de grupos de alunos da classe. 

Distribui um Tangram por cada grupo, e pede-lhes que construam, com o Tangram, uma casa 
como a que desenhou e pintou (a giz)2  no quadro. 

Em seguida, pergunta a alguns alunos se sabem o nome de algumas das cores que pintou. Se os 
alunos souberem, escreve, no quadro, o que forem dizendo. Exemplo:

 

Caso os alunos não saibam ou se só saibam o nome de algumas cores, procede do mesmo modo.

Pede aos alunos que repitam o nome das cores conforme as vai escrevendo ou apontando no 
quadro. 

2Caso o professor não tenha giz de cor, pode representar a casa com as 7 peças feitas em cartão, pintadas com lápis de cor.
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Em seguida, pede aos alunos que passem para o caderno o desenho da casa, pintem as peças que 
a compõem com as cores apresentadas e escrevam as palavras que correspondem aos nomes das 
cores.

Para continuar…

Pode desenhar um barco e pintar (giz) as 7 peças do Tangram, com cores diferentes. Por exemplo:

 
Barco

Escreve a palavra barco e pede a alguns alunos que digam quais as cores que vêem.

Pode continuar apagando alguma das cores, pintando outra e solicitando a um aluno, de cada 
vez, que diga qual a cor representada. 
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1.ª Classe

Guião
3

O COLAR DE CONTAS E A APRENDIZAGEM DAS 
CORES

Destinatários: alunos da 1ª Classe  

Objectivo: identificar e nomear as cores.

O Colar de Contas habitualmente utilizado para a aprendizagem na área disciplinar de Matemática 
pode ser adaptado para o ensino da Língua Portuguesa. Vejamos um exemplo.

Material necessário: várias contas (esféricas e furadas no meio) de diversas cores e fios de nylon 
(ou corda fina, mas resistente).

O professor distribui várias contas de diferentes cores e um fio de nylon, por grupo de alunos. As 
contas distribuídas devem ter o mesmo número, ou seja, se o professor distribuir, por exemplo 
5 contas amarelas, 4 azuis, 2 vermelhas, 7 verdes, …, a um grupo, tem de distribuir o mesmo a 
todos os grupos.

O professor dá várias instruções e os grupos têm de as cumprir.

Instruções 

Enfiem no fio – 3 contas amarelas, 2 contas verdes, 4 contas brancas, 2 contas azuis, 1 conta 
vermelha.

Os grupos cumprem as instruções. Grupo a grupo apresentam à turma referindo a cor e o 
número de contas respectivo. Os colegas dos outros grupos verificam se as cores referidas foram 
as correctas, bem como, o número respectivo.

Em seguida, o professor desenha no quadro:

Pede a alguns alunos que, no quadro, escrevam, as palavras que designam o nome das cores. Por 
fim, todos passam para o caderno o representado no quadro.
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Sugestão: continuar dando instruções com outras cores. 

Para verificar se os alunos aprenderam o nome das cores estudadas, coloca uma tarefa no quadro 
para realizarem nos respectivos cadernos. O professor circula pela sala, apoiando os alunos. Por 
fim, pede que alguns alunos refiram o nome das cores que aprenderam.

Tarefa: fazer correspondência entre a cor e a palavra que a designa.
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1.ª Classe

Guião
4

À DESCOBERTA DA PALAVRA

Destinatários: alunos da 1ª Classe  

Objectivo: construir palavras a partir de sílabas dadas

Material necessário: jogo “sílaba a sílaba” da Editora: Evolui.

Nota - jogo a realizar por vários pares de alunos, tantos quantos os conjuntos compostos por 
cartões com:

 – a ilustração (animal);

 – a palavra/nome (sílabas).

O professor apresenta o jogo que irão fazer, a pares. A 
cada par cabe a tarefa de:

 – a um elemento/aluno ficar com as diferentes partes 
da ilustração tendo de conjugá-las para obter o 
animal representado;

 – a outro elemento/aluno ficar com o conjunto das 
sílabas que compõem o nome do animal, tendo de 
agrupá-las correctamente, de modo a obter a palavra 
correspondente ao nome do animal descoberto 
pelo colega.

Os diferentes pares apresentam as descobertas feitas 
à turma. Após cada par apresentar, um dos elementos 
dirige-se ao quadro e escreve as sílabas e a palavra 
obtida. 

Por exemplo:

Cro-co-di-lo Crocodilo

O elemento do par seguinte, lê o que o colega anterior 
escreveu, antes de escrever as sílabas e a palavra 
encontrada, com o seu colega de grupo.
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Guião
5

À DESCOBERTA DA LETRA

Destinatários: alunos da 1ª Classe  

Objectivo: identificar e nomear a letra inicial de palavras.

Material necessário: jogo “a b c dos animais” da Editora: Evolui.

Nota - jogo a realizar por vários alunos, tantos quantos os conjuntos compostos por cartões com:

 – a ilustração (animal) com a palavra que designa o nome do animal, sem a letra inicial;

 – a letra (imprensa e manuscrita).

O professor apresenta o jogo que irão fazer, em grupo:

 – identificar e nomear os vários animais presentes 
nos cartões que receberam;

 – pronunciar cada nome do animal, identificando o 
som inicial; 

 – procurar nos cartões com letras, a letra que 
representa o som inicial do nome de cada um dos 
animais identificados.

Os diferentes grupos apresentam as descobertas feitas 
à turma.

 



 




