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TEXTO INTRODUTÓRIO

O capítulo Práticas de Sala de Aula no processo de ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa 
tem como destinatários professores e alunos de classes iniciais, e como objectivo principal o 
trabalho em torno das competências de recepção e produção oral e escrita, designadamente a 
compreensão e expressão oral e escrita, bem como a gramática. 

Salientamos, contudo, que a abordagem gramatical, tal como expressa nos programas da 
1ª e 2ª classes surge de um modo implícito, ou seja, sem recurso a definições nem explicações. 
[Considerando-se como] mais importante a observância das normas a que obedece a organização 
e o funcionamento da língua em frases e pequenos textos. A criança precisa de adquirir as regras 
gramaticais no decurso da prática da língua, no seu dia-a-dia. (pág. 16)1.

Todavia, a abordagem da gramática na 3ª classe reflecte o definido no programa para esta classe, 
onde se pode constatar que nesta classe, serão sistematizados todos os conteúdos apreendidos 
durante as classes anteriores. […] importa agora tornar explícito o saber gramatical anteriormente 
apreendido de forma intuitiva pelo/a aluno/a. (pág. 12)2.

Salientamos, ainda, que cada uma das práticas de sala de aula apresentadas, inclui, em regra, 
propostas para mais do que uma aula de 45 minutos cada. O fundamento da opção por esta 
metodologia de trabalho insere-se no que defendemos, ou seja, que a abordagem a qualquer 
temática, através de um texto ou outro qualquer indutor de partida para a prática e aprendizagem 
da língua, pressupõe um percurso da leitura à produção textual, o que não é possível numa aula 
de 45 minutos.

Não nos podemos esquecer que a Língua Portuguesa não é, para muitas crianças, a sua língua 
materna; o importante papel das classes iniciais na sua aprendizagem quer a nível oral, quer 
a nível da escrita, bem como, o facto de ser transversal a todo o currículo, isto é, o processo 
de ensino aprendizagem de todas as disciplinas se processar em português, o que, obviamente, 
implica uma proficiência linguística dos alunos na língua de ensino. 

Tendo apresentado os pressupostos e princípios pelos quais nos norteámos, passamos, agora, a 
apresentar a organização pela qual optámos, bem como, a explicitação de cada item que compõe 
cada uma das Práticas de Sala de Aula. Naturalmente, não pretendemos abordar todos os 
conteúdos programáticos; no entanto, constituem, em nosso entendimento, um forte contributo 
onde os docentes se poderão apoiar, e inspirar para conceber outras, contribuindo assim para a 
melhoria da sua prática pedagógica e, consequente, melhoria das aprendizagens linguísticas dos 
seus alunos. 

1 In: Programa da 1ª classe - Ensino Primário. Língua Portuguesa. (2013). Ministério de Educação de Angola: Inide 
2 In: Programa da 3ª classe - Ensino Primário. Língua Portuguesa. (2013). Ministério de Educação de Angola: Inide. 
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Organização e explicitação das Práticas de Sala de Aula

 – Práticas de Sala de Aula numeradas (12) com indicação do número de aulas, de 45 minutos 
cada (33 no total), bem como com a identificação da classe a que se destinam. 

 – Caso/ situação de partida – relato de um caso ou de uma situação de partida, observados em 
sala de aula, ou mesmo concebidos para o efeito. A análise do caso/situação de partida permite 
caracterizar algumas práticas pedagógicas e, consequentemente, apresentar alternativas, 
sempre alicerçadas na preparação do professor.

 – 1ª Aula:
a. identificação do tema, conteúdo(s) e objectivo (s) – indicação ao professor do que vai abordar, ou 

seja, o que se pretende que os alunos aprendam. São, assim, elementos destinados exclusivamente 
à planificação da sua aula;

b. preparação da aula – contém um conjunto de referências a que o professor pode recorrer para 
aprofundar ou relembrar conhecimentos. Inclui, igualmente, uma síntese com os principais 
conceitos a reter;

c. trabalho com os alunos – apresenta um conjunto de propostas de tarefas a realizar com os 
alunos. Cada tarefa proposta inclui uma estimativa do tempo que deverá ocupar. Contudo, 
salientamos, tratar-se de uma estimativa, podendo, em algumas tarefas ser suficiente e noutras  
não o ser. Cabe ao professor, em função do conhecimento do ritmo dos seus alunos, estabelecer 
prioridades. 

 – As aulas seguintes, apresentam, em regra, a mesma organização.

Contudo se o tema, o (s) conteúdo (s) e o (s) objectivo (s) forem os mesmos, isto é, tratando-se 
de uma aula de continuação ou conclusão do abordado na aula anterior, não se inclui o ponto – 
preparação de aula – pois o professor já o deve ter feito para a primeira aula.

A finalizar, encontram-se as Referências Bibliográficas que incluem as obras a que as autoras 
recorreram e em que se apoiaram.

Desejamos a todos e todas um bom trabalho.

As Autoras
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3.ª Classe

PRÁTICAS DE SALA DE AULA - N.º 1
(ao longo de 3 aulas de 45 minutos cada) 

Destinatários: 3.ª classe
 

Caso

Numa sala de aula da 3ª classe, com 87 alunos, a professora Filomena lê várias vezes um texto curto 
aos alunos. Explica uma ou outra palavra. De seguida, os alunos lêem/repetem o texto em coro muitas 
vezes.  A maior parte dos alunos não tem manual.
De seguida, a professora copia o texto para o quadro e os alunos para os seus cadernos. A professora 
procura verificar o que os alunos escrevem.
Lêem de novo em coro várias vezes, concluindo-se, deste modo, o estudo do texto.
A professora Filomena tem os alunos organizados em grandes grupos. Apesar da falta de espaço, 
consegue circular, verificar as escritas dos alunos e o cumprimento das tarefas. 
Identifica e marca os erros a vermelho.

Aula Tema Conteúdo

1 Leitura Compreensão de textos

Objectivo - Compreender textos lidos

PREPARAÇÃO DA AULA 

Uma vez que que se vai estudar o texto, é importante que o professor o leia previamente e prepare 
e anote algumas perguntas de interpretação.

Para isso, deve consultar as páginas 73 a 76 do “capítulo 3 – Leitura, ensino, aprendizagem e 
avaliação” do Manual de Língua Portuguesa para Professores do Ensino Primário (MLPPEP)3 de 
que se apresenta, em seguida, uma breve síntese.

Para elaborar perguntas de compreensão de um texto, é necessário que o professor tenha consciência 
que umas são de mais difícil resposta do que outras. Porquê?
Umas são literais, ou seja, a resposta encontra-se no texto; outras são inferenciais, ou seja, para 
responder o aluno tem de se basear no texto e nos seus conhecimentos para deduzir a resposta.
Exemplo: “Estava lua cheia. Apesar disso, o camião teve de acender os faróis”
Pergunta:. Quando se passa esta acção?
Outras são de avaliação crítica. Por exemplo, quando se pede a opinião em relação a algum 
acontecimento.
Exemplo: E tu? Achas que o Manuel tinha razão?

3Costa, A., Botelho, F., Solla, L. & Soares, L. (2017). Manual de Língua Portuguesa para Professores do Ensino Primário. Projecto PAT 
– Luanda: Ministério da Educação.  
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Deve dar atenção à página 76, onde pode encontrar vários tipos de perguntas com diferentes 
níveis de dificuldade. Apresenta-se uma síntese abaixo.

Tipologia de perguntas de compreensão textual
1. Apreender o sentido global do texto - (literal).
2. Identificar as ideias centrais do texto - (literal). 
3. Identificar pormenores -(literal).
4. Realizar inferências/deduzir - (inferencial).
5. Tirar conclusões - (inferencial).
6. Relacionar a informação lida com conhecimentos exteriores ao texto -(inferencial).
7. Aplicar o conteúdo do texto a situações reais - (inferencial).
8. Dar opinião sobre conteúdos -(avaliação).
9. Fazer considerações sobre organização e forma do texto - (avaliação).

Sim-Sim, I. 2008 (adaptado)

Trabalho com os alunos

 – Antes da leitura do texto, o professor dialoga com os alunos sobre o tema do texto ‘Uma visita 
a um museu’: o que é e se conhecem algum. Pode ainda dialogar sobre outros temas presentes: 
embalsamar animais; artesanato. Estes diálogos são uma forma de fazer com que o ‘aluno 
entre no contexto/ambiente’, fique curioso e ao mesmo tempo se aproprie dos significados de 
algumas palavras. (7’) 

 – A seguir, o professor lê em voz alta o texto, dialogando com os alunos sobre o mesmo e 
perguntando o significado ou explicando as palavras novas: oportunidade; valiosa; antepassados; 
artesanato; emocionou; embalsamados. (8’) 

Texto

Uma visita ao Museu do Dundo
Cacolo é um município da província da Lunda Sul. O Itumbo vive lá com os seus pais. Nas férias, 
ele foi com o pai à Lunda Norte. Conversando com os seus colegas da escola, contou o seguinte:
Nas férias, fui à Lunda Norte e tive oportunidade de visitar o Museu do Dundo. É um museu bonito. 
Vi peças de arte muito valiosas, vi a cadeira do grande soba Muatiânvua, vi máscaras, maquixis, 
instrumentos musicais e de trabalho dos nossos antepassados ligados à pesca e à caça. Havia 
também artigos diversos de artesanato muito bem trabalhados. 
O que mais me emocionou foram os animais ferozes embalsamados, que pareciam estar vivos. 
Fiquei muito encantado com a visita que fiz ao Museu do Dundo.

Carvalho, F. (2007). Língua Portuguesa – 3ª classe. Luanda: Texto Editores, LDA.

 – Uma vez que muitos alunos não têm manual, o professor copia uma parte do texto no quadro 
(até bonito, linha 5) e os alunos identificam as palavras novas, descobrindo e dialogando sobre 
o seu significado. (5’)

 – O professor faz perguntas para verificar a compreensão desta parte do texto (ver tipos de 
perguntas, na página 76 do MLPPEP).
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3.ª Classe

Exemplo:
• Onde vive Itumbo?
• Onde se situa Cacolo?
• Quantas províncias existem em Angola?

 – Deve formular a pergunta primeiro, dar um tempo para que todos pensem e só depois nomear 
um aluno, ou um par de alunos para responder oralmente. (10’)

 – De seguida, copia no quadro a 2ª parte do texto (da linha 5 à 11), enquanto os alunos copiam 
nos cadernos a 1ª parte. Faz as seguintes perguntas:

• O que fez Itumbo nas férias?
• O que viu Itumbo no museu do Dundo?
• O que mais o emocionou?  (9’)

 – Pede então aos alunos que leiam todo o texto em voz alta, por exemplo, em grupo ou em 
pares. Pode pedir a alguns alunos que leiam individualmente. O professor e os outros alunos 
vão monitorizando4 a leitura. (6’)

 – Copiam agora a 2ª parte do texto para os cadernos e o professor verifica as suas escritas. (5’)

Aula Tema Conteúdo

2 Escrita Análise e tratamento do erro

Objectivo - Melhorar a ortografia dos alunos

PREPARAÇÃO DA AULA

Uma vez que se vai trabalhar a ortografia, é importante que o professor consulte as páginas 94 e 
95 e 104 a 107 do “capítulo 4 – Escrita, ensino, aprendizagem e avaliação” do Manual de Língua 
Portuguesa para Professores do Ensino Primário (2017) , onde pode encontrar explicações sobre 
causas dos erros, conselhos para melhorar a sua correcção, assim como alguns instrumentos de 
apoio aos alunos na aprendizagem da ortografia. Apresenta-se a seguir uma pequena síntese.

A ortografia é um fim e não um começo quando se ensina alguém a escrever. No entanto, a escola 
não pode deixar o aluno escrever como bem entende. Os alunos precisam de aprender a escrever 
ortograficamente. Ao incentivá-los a chegar a esse ponto, a escola deve também valorizar as etapas 
intermédias, mostrar o valor do que já conseguem fazer, mesmo que ainda dêem erros. 
Esta competência (ortográfica) diz respeito às exigências estabelecidas pela representação escrita 
das palavras da língua. 
Para a criança que está a aprender a ler e a escrever, todas as palavras são difíceis e sobretudo 
quando o faz numa língua segunda. Assim, é normal que cometa erros ortográficos.
Importa aqui assinalar algumas características do sistema ortográfico da Língua Portuguesa com 
reflexos na sua aprendizagem. São as seguintes:

4 Entende-se aqui por ‘monitorizando’, seguir com atenção a leitura dos alunos de modo a poder identificar quem não participa, 
alguns erros e propor correcções.
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 – A escrita do Português dispõe de um conjunto de sinais gráficos (grafemas) para representar os 
fonemas.

 – A ortografia do Português não constitui um sistema de transcrição fonética.
 – Não é um sistema bi-unívoco, quer dizer, o mesmo grafema pode representar vários fonemas, 

por exemplo: Letra X – peixe; táxi; exercício; excepção; assim como o mesmo fonema pode ser 
representado por vários grafemas, por exemplo: Som Z – casa; zebra; exame.

 – A escrita é única e independente da diversidade de realizações fonéticas (das pronúncias), isto 
é, das falas;

 – A escrita segue uma das variedades, isto é, a norma.
 – Na aprendizagem da ortografia, a palavra é tomada como referência.

Trabalho com os alunos

 – O professor distribui 2 guiões com as perguntas feitas oralmente em grande grupo: o 1º guião 
– perguntas nºs 1, 2 e 3 destina-se aos grupos de alunos menos avançados; e o 2º guião aos 
grupos mais avançados – perguntas nºs 4, 5 e 6, respectivamente. 

Guião1 Guião2

1. Onde vive Itumbo?
2. Onde se situa Cacolo?
3. Quantas províncias existem em 

Angola?

4. O que fez Itumbo nas férias?
5. O que viu Itumbo no museu do 

Dundo?
6. O que mais o emocionou?

 – Enquanto os grupos trabalham, o professor vai apoiando, verificando a sua escrita e faz um 
levantamento das dificuldades e dos principais erros dos alunos. (25’)

 – Os grupos apresentam as suas respostas aos outros grupos (20’), bem como dificuldades 
sentidas na escrita de algumas palavras.
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3.ª Classe

Aula Tema Conteúdo

3 Escrita Análise e tratamento do erro

Objectivo - Melhorar a ortografia dos alunos

PREPARAÇÃO DA AULA 

 – Naturalmente, não consegue corrigir todos os erros! 

Que fazer? Reveja o mesmo manual das páginas 104 a 107, como indicado anteriormente e 
consulte o seguinte quadro.

Conselhos para melhorar a correcção
1. Corrija somente o que o aluno possa aprender.
2. Não tenha pressa em corrigir tudo.
3. Corrija enquanto o aluno tem fresco o que escreveu, ou seja, no momento em que escreve 

ou pouco depois.
4. Se possível, corrija as versões anteriores ao texto (esquemas e rascunhos).
5. Não faça todo o trabalho de correcção. Deixe algum para os seus alunos.
6. Dê instruções concretas e práticas sobre a sua correcção.
7. Arranje tempo para que os alunos, na aula, possam ler e comentar as suas correcções. 
8. Forneça instrumentos para que o aluno se possa auto-corrigir.
9. Utilize a correcção como mais um recurso didáctico.

Cassany, 1993 (adaptado)

Não é preciso corrigir tudo de uma só vez. Seleccione alguns erros. A título de exemplo: 
opurtunidade (oportunidade), maxcara (máscara) e enbalsemado (embalsamado).

 – Explique aos alunos o que aconteceu para a palavra estar mal escrita:
Em “opurtunidade” – trata-se de um erro de confusão devido à não correspondência letra-
som e interferência do oral. Outro exemplo: cuzido (cozido)
Em “máxcara” – o som /X/ escreve-se em português com as letras “x”, “s” e o dígrafo “ch”. 
Exemplos: mastigar; xaile; chá; 
Em “enbalsemado” – erro devido ao desconhecimento da regra ortográfica: antes de b ou p 
escreve-se “m” e não “n”; “se” em vez de “sa” – erro de interferência do oral, ou seja, escreveu 
como fala.
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Trabalho com os alunos

 – A partir destas palavras, comece então a construir com os alunos pequenos cartazes com listas 
de palavras com dificuldades semelhantes, exemplificadas atrás, para se poderem consultar 
permanentemente na sala e que se vão acrescentando, à medida que vão surgindo dificuldades 
na ortografia. Trata-se de um bom exemplo de um trabalho de criação de recursos, que permite 
a participação de todos os alunos, na medida dos seus conhecimentos. (25’)

 – Pode também construir famílias de palavras. Por exemplo: máscara, mascarilha, mascarar, 
mascarado. (20’)

Reveja de novo a página 95 do Manual de Língua Portuguesa para Professores do Ensino Primário 
(2017), onde se sugerem outros instrumentos/recursos eficazes para a aprendizagem da ortografia 
em que alunos e professor devem participar.  

Apresentam-se aqui resumidamente alguns desses instrumentos. 

Cartazes de ortografia Listas de Palavras Prontuário
Intervenientes – alunos e 
professor(a).
Objectivo - Expor as 
palavras “com dificuldade” 
para serem consultadas 
permanentemente.

(Inventário de séries de 
palavras – famílias de palavras 
ou palavras que apresentam 
dificuldades para os alunos)
Intervenientes - Alunos e 
professor(a)
Objectivo - Adquirir e 
enriquecer o vocabulário.

(Um caderno onde os alunos 
coleccionam e organizam as palavras 
segundo um critério ortográfico. Por ex: 
por temas, por nomes de jogos, etc)
Intervenientes - Alunos e professor(a). 
Objectivo - Constituir um documento 
de consulta e de apoio ao aluno.



9

2.ª Classe

PRÁTICAS DE SALA DE AULA - Nº 2
(ao longo de 3 aulas de 45 minutos cada)

Destinatários: 2.ª classe
 

Caso

Numa sala de aula da 2ª classe com 63 alunos, as crianças têm muitas dificuldades na leitura e no 
reconhecimento de letras. A professora escreve o alfabeto no quadro e as crianças repetem até à 
exaustão em coro colectivo.
Vai apagando algumas letras e faz perguntas do tipo: qual a letra que vem antes do P? E a seguir ao 
M?

Aula Tema Conteúdo

1 Iniciação à leitura e à escrita O alfabeto, as sílabas e a construção de 
palavras

Objectivo - Ler e construir palavras a partir de letras e de sílabas

PREPARAÇÃO DA AULA

Trata-se de uma aula de iniciação à leitura través da memorização do alfabeto. Neste sentido, 
importa estudar ou rever as páginas 63, 64, 65 e 66 do Manual de Língua Portuguesa para 
Professores do Ensino Primário (2017). Apresenta-se a seguir, resumidamente, o que significa ser 
capaz de ler.

Afinal o que é saber ler? 
Para uns, é transformar sinais gráficos em sonoros, entendendo-se leitura como um acto mecânico. 
Para outros, é ser-se capaz de compreender o significado de uma mensagem escrita, entendendo-se 
a leitura como um acto cognitivo.
Neste contexto, que metodologia de iniciação à leitura e à escrita adoptar?

 – a que permitir:

• a memorização visual das palavras;
• a identificação de palavras escritas (que já são conhecidas oralmente), convertendo letras 

e conjunto de letras em sons e sílabas;
• a que potencie o contacto com frases com sentido;
• e finalmente a que facilitar o reconhecimento automático, rápido e eficiente do significado 

das palavras, favorecendo assim a decifração.
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Por conseguinte, são duas as vias de acesso à decifração: 

 – a via lexical (global e rápida) – lendo as palavras; 

 – a via sub-lexical (indirecta, perceptiva, ortográfica) – Identificando as letras e lendo as sílabas escritas.
Por estas razões, as metodologias de aprendizagem da leitura devem activar estas duas vias: a lexical 
(palavras) e a de correspondência fonema-grafema (som-letra).

Trabalho com os alunos

 – Antes da leitura, o professor dialoga com os alunos sobre a importância de conhecerem e 
reconhecerem as letras do alfabeto na leitura e escrita das palavras. Dialogam ainda sobre a 
noção de sílaba para a construção de palavras. (5’)

 – A seguir, o professor lê em voz alta o texto, dialogando com os alunos sobre o mesmo e 
perguntando o significado ou explicando algumas expressões: “ficaram à escuta” (prestaram 
atenção); “ponham-se por ordem” (colocar-se na sua posição). (8’) 

Texto

A escola das letras
O professor Alfabeto aproximou-se de um grupo de letras e bateu as palmas da mão com força. As 
letras pararam de brincar e ficaram à escuta.

 – Ponham-se por ordem! Gritou ele.
A Vanessa pôs-se a ler as da fila da frente:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Depois contou-as. Eram vinte e seis. Com aquelas letras podiam fazer-se todas as palavras que existiam.
Magalhães, A. (2001). O circo das palavras voadoras. Lisboa: Editora ASA   

 – Caso muitos alunos não tenham manual, o professor copia o texto no quadro, lendo-o em voz 
alta e os alunos copiam-no para o caderno. (8’)

 – Faz algumas perguntas de verificação da compreensão do texto. Para a elaboração das 
perguntas, deverá consultar tipos de perguntas na página 76 do MLPPEP e ver síntese feita 
em “Práticas de sala de aula nº 1”. Deve formular a pergunta primeiro, dar um tempo para que 
todos pensem e só depois nomear um aluno, ou um par de alunos para responder oralmente. 
(15’)

Exemplo:
 – O que estavam a fazer as letras?
 – O que fez o professor Alberto para chamar a atenção das letras?
 – Como reagiram as letras?
 – O que mandou o professor Alberto fazer?
 – O que fez a Vanessa?
 – Quantas letras tem o alfabeto?
 – Pede aos alunos que recordem o alfabeto minúsculo e maiúsculo e os escrevam nos seus 

cadernos. O professor circula e apoia esta tarefa. (9’) 
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2.ª Classe

Aula Tema Conteúdo

2 Iniciação à leitura e à escrita O alfabeto, as sílabas e a construção de 
palavras

Objectivo - Construir palavras a partir de letras e de sílabas

PREPARAÇÃO DA AULA

Para saber ler e escrever, é fundamental conhecer e reconhecer todas as letras para as poder 
combinar em sílabas e construir palavras; ou partir de palavras, dividi-las em sílabas e com essas 
sílabas fazer outras. 

Consulte ou reveja as páginas 68,69 e 70 do Manual de Língua Portuguesa para Professores do 
Ensino Primário (2017). A seguir apresenta-se, brevemente o que é a consciência fonológica.

Ao falarmos de consciência fonológica, referimo-nos à capacidade de explicitamente identificar 
e manipular as unidades do oral (da fala). Se pensarmos na unidade palavra, a capacidade que a 
criança tem de isolar a palavra num contínuo de fala, isto é, nas frases que ouve ou diz e também de 
ser capaz de identificar unidades fonológicas (sons) no seu interior. Assim:
i. ao isolar sílabas, a criança revela consciência silábica (pra . tos);
ii. ao isolar unidades dentro da sílaba, revela consciência intrassilábica (pr.a — t.os);
iii. ao isolar sons da palavra, revela consciência fonémica (p.r.a.t.o.s).

O que é uma sílaba?

As palavras podem dividir-se em partes ou bocadinhos. As sílabas são essas partes em que se 
podem dividir as palavras e que se pronunciam de uma só vez. Uma das sílabas pronuncia-se 
com mais força – é a sílaba tónica da palavra. Por exemplo: MÉ-DI-CO.

Trabalho com os alunos

 – Experimente com os seus alunos dizer as palavras em voz alta como quem chama por elas, ou 
como quem chama alguém, assim:

JO-SÉ!
SA-PA-TO!

 – Faça agora com os seus alunos exercícios orais, chamando pelas palavras para encontrarem 
as sílabas e contem-nas. (10’)
Exemplos:

ME-NI-NA; RA-PAZ; BO-LA; CA-MA; CA-SA

 – Escreva as palavras no quadro e dê tempo aos seus alunos para as copiarem para os cadernos.10’)

 – Agora em conjunto procurem fazer novas palavras com as sílabas encontradas. (10’)
Por exemplo: LA-MA; BO-CA; MA-LA; MA-CA; CA-PAZ.

 – Faça estes exercícios por escrito no quadro com a participação dos seus alunos. (15’)
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Aula Tema Conteúdo

3 Iniciação à leitura e à escrita O alfabeto, as sílabas e a construção de 
palavras

Objectivo - Construir palavras a partir de letras e de sílabas

TRABALHO COM OS ALUNOS

Peça-lhes que, em grupo, encontrem novas palavras, dividam em sílabas e com as sílabas contruam 
uma nova palavra e que apresentem à turma. Apoie os seus alunos nestas descobertas. (10’)

 – Proponha-lhes que, em vez de sílabas, substituam a letra inicial das palavras (10’)

Por exemplo:
Mão
Cão
Pão

 – Agora, peça-lhes que, em grupo, encontrem duas palavras em que só a 1.ª letra é diferente e 
apresentem-nas à turma. (10’)

 – Todo este trabalho deverá ser registado por escrito. (15’)
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3.ª Classe

PRÁTICAS DE SALA DE AULA - Nº 3
(ao longo de 4 aulas de 45 minutos cada)

Destinatários: 3.ª classe

Caso

Numa sala de aula da 3ª classe, os alunos estão a estudar o tema saúde. O professor Manuel pede aos 
alunos que escrevam sobre um acontecimento da sua vida ou dos seus familiares: uma doença - o 
paludismo. 

Aula Tema Conteúdo

1 Reescrita de textos Modelos de escrita

Objectivo - Escrever textos a partir de um modelo

PREPARAÇÃO PARA A AULA

Uma vez que os alunos vão reescrever um texto, é necessário lê-lo, compreendê-lo e sobretudo 
perceber como se estrutura e organiza, de modo a perceber o modelo do texto. É fundamental 
que as situações de escrita se relacionem directamente com os textos que lêem e analisam; do 
mesmo modo, o estudo da gramática tem de ser feito de forma contextualizada. Para isso, importa 
consultar as páginas 96, 97, 98, 99 e 100 do Manual de Língua Portuguesa para Professores do 
Ensino Primário, 2017 páginas 72, 73 e 74 e ponto.6 “Escrever textos a partir de modelos: da 
compreensão do texto escrito à sua produção” – Manual de Diferenciação Pedagógica em sala de 
aula para Professores de Ensino Primário - Volume II (2018). Veja a síntese desta ideia a seguir.

A partir da compreensão global dos textos lidos, consolidada através da resposta a perguntas, 
pretende-se que os grupos de alunos se apropriem dos modos de construção do género textual, isto 
é, do tipo de texto, por exemplo, textos narrativos – pequenos contos e fábulas. 
Independentemente de o aluno estar mais ou menos avançado, o percurso de aprendizagem 
implica a compreensão dos textos que o professor vai apresentando e, para isso, propõem-se sempre 
perguntas (literais, inferenciais e até críticas – de avaliação). Em seguida, os alunos são conduzidos 
a compreenderem e a apropriarem a estrutura do texto lido, no sentido de serem capazes de a 
reproduzir, criando novos textos da sua autoria.

Trabalho com os alunos

 – Antes da leitura, o professor dialoga com os alunos sobre as profissões que conhecem: dos 
seus pais, familiares e amigos. (10’)

 – A seguir, o professor lê em voz alta o texto, dialogando com os alunos sobre o mesmo e 
perguntando o significado ou explicando algumas palavras (exemplo: alfaiate; profissão). (10’)
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Texto 

O trabalho é importante
Na Cabala, uma pequena aldeia perto do rio Kwanza, vive a família de Chissolé.
A mãe e o pai de Chissolé têm uma pequena horta, onde plantaram couves, cenouras e tomates. 
O velho Chipango, avô da Chissolé, é carpinteiro e o senhor Tomé, seu tio, é alfaiate.
A Chissolé estuda. Ela quer ser médica.
Todos trabalham. Cada um na sua profissão.

Gonzalez, R.; Rodrigues, F.; Gonzalez, J. Manual de Língua Portuguesa, - da Teoria à Prática, 2ª classe. (2007).  
Luanda Plural Editores

 – Como muitos alunos não têm o manual, o professor copia o texto para o quadro e pede aos 
alunos que o copiem para os seus cadernos. (10’)

 – Pede então a alguns alunos que leiam o texto em voz alta. (15’)

Aula Tema Conteúdo

2 Reescrita de textos Modelos de escrita

Objectivo - Escrever textos a partir de um modelo

Trabalho com os alunos

 – Faz as seguintes perguntas oralmente para que os alunos também respondam oralmente (15´):

1. Como se chama a aldeia onde vive a Chissolé e a sua família?
2. O que plantam os pais da Chissolé na horta?
3. Qual a profissão do avô da Chissolé?
4. E a do seu tio?
5. Que profissão quer ter a Chissolé quando for grande?
6. E tu? Que profissão gostarias de ter?

 – O professor copia para o quadro as perguntas e pede a alguns alunos (individualmente) que 
venham ao quadro escrever as respostas, devendo todos participar. (15’)

 – Todos os alunos vão passando as perguntas e as respectivas respostas para os seus cadernos. 
(15’)
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3.ª Classe

Aula Tema Conteúdo

3 Reescrita de textos Modelos de escrita

Objectivo - Escrever textos a partir de um modelo

Trabalho com os alunos

 – Lido e compreendido o texto, e após todos os registos de perguntas e respostas, feitos na aula 
anterior, o professor chama a atenção para a estrutura do texto, que é a seguinte:

Na 1ª frase diz-se onde vive a Chissolé e a sua família. As frases seguintes indicam-nos:
O que fazem os seus pais (agricultores)
A profissão do avô (carpinteiro) e a do tio (alfaiate)
A profissão que a Chissolé quer ter quando for grande (médica)
Todos trabalham. (10’)

 – Em seguida, o professor propõe o seguinte trabalho de grupo:

Reescrita do texto - outros locais, outras pessoas e outras profissões. Ou seja: cada grupo 
vai escrever um novo texto, utilizando a estrutura do que acabaram de ler e compreender, 
mudando locais, pessoas e profissões.
Exemplo:

Em Porto Amboim, um município do Kwanza Sul, vive a família do Nizanga.
O seu pai é pescador e a mãe trabalha na lavra. (5’)
(....)

 – Enquanto os grupos trabalham, o professor deverá apoiar, pois vão surgir palavras novas, 
designadamente relacionadas com as profissões. Deverá ainda fazer um levantamento das 
principais dificuldades ortográficas. (20’)

 – Apresentação oral dos textos pelos alunos. (10’)
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Aula Tema Conteúdo

4 Gramática –Morfologia nominal e 
ortografia Nomes próprios, comuns e colectivos

Objectivo - Classificar morfologicamente classes de palavras: nomes comuns, próprios e colectivos

Trabalho com os alunos

 – Conclusão da apresentação oral dos textos realizados pelos alunos na aula anterior. (5’)

 – A partir dos textos dos alunos, professor e alunos fazem o levantamento das profissões 
apresentadas e dialogam sobre essas profissões (costureira, cozinheira, pintor, professor, 
mecânico, serralheiro, etc) dialogam ou pesquisam, em grupo, outras não conhecidas. (15’)

 – O professor pode ainda propor-lhes jogos de mímica para descoberta de algumas profissões.  
(10’)

 – Vão então classificar morfologicamente essas palavras (canalizador, serralheiro, etc):  nomes 
comuns, pois são palavras que indicam pessoas, animais, objectos sem os individualizar (ex: 
menino, homem, mulher, país).

 – Vão também classificar morfologicamente os nomes das pessoas dos seus textos como nomes 
próprios, pois identificam, por exemplo, uma pessoa, um lugar (Rosa, África, Angola). 
Escrevem-se sempre com letra maiúscula.

 – O professor introduz ainda a classificação de nomes colectivos, que são nomes que se usam 
no singular, mas designam um conjunto de objectos ou seres da mesma espécie. Podem 
ser pessoas, coisas ou animais. Por exemplo: cardume (peixes); bando (pássaros); enxame 
(abelhas); turma (alunos). (15’)

 – Os alunos dão alguns exemplos e todo este trabalho deverá ser registado no quadro e nos 
cadernos dos alunos.
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2.ª Classe

PRÁTICAS DE SALA DE AULA - Nº 4
(ao longo de 2 aulas de 45 minutos cada)

Destinatários: 2.ª classe
 

Situação de partida

Aperceber-se da dimensão fonológica de uma língua é muito importante para a sua aprendizagem, 
neste caso, do português. Explorar as sonoridades e as rimas é uma forma lúdica de perceber os sons 
da língua. Esta dimensão quase nunca é explorada.
A utilização de lengalengas, trava-línguas e poemas constitui uma forma divertida de o fazer, ao 
mesmo tempo que melhora a pronúncia e a entoação dos alunos.

Aula Tema Conteúdo

1 Oralidade  Rimas e poesia

Objectivo - Criar oralmente rimas a partir de sonoridades comuns

PREPARAÇÃO PARA A AULA

Consulta das páginas 47 e 48 do Manual de Língua Portuguesa para Professores do Ensino Primário, 
2017 e das páginas 61, 62 e 63 do Manual de Avaliação Pedagógica em sala de aula, 2017, onde se 
apresenta um conjunto de exercícios, que, de uma forma mais ou menos lúdica, ajudam os alunos 
a identificar sons, reconhecer letras, sonoridades e rimas, o que contribui para o desenvolvimento 
da sua consciência fonológica, dimensão esta fundamental para a aprendizagem da leitura e da 
escrita.

Trabalho com os alunos

 – Antes da leitura, o professor dialoga com os alunos sobre rimas: o que são e pede-lhes alguns 
exemplos (mão/pão; barril/funil; pé/café; caneta/perneta, etc). (5’)

 – A seguir, o professor lê em voz alta o texto, dialogando com os alunos sobre o sentido do 
mesmo. (10’)
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Texto 

LIVRO

Livro
Um amigo
Para falar comigo
Um navio
Para viajar
Um jardim
Para brincar
Uma escola
Para levar
Debaixo do braço.
Livro
Um abraço
Para além do tempo 
E do espaço.
Soares, L.D. (2005). Poemas da mentira e 

da verdade. Lisboa: Livros Horizonte

 – Propõe-lhes a seguinte repetição do poema de modo a salientar a dimensão fonológica da 
língua (15’)

Livro – (Professor)
Um amigo - (Alunos em coro)
Para falar comigo - (Alunos em coro)
Um navio - (Professor)
Para viajar - (Alunos em coro e ou em pares)
Um jardim - (Professor)
Para brincar - (Alunos em coro e em pares)
Uma escola - (Professor)
Para levar - (Alunos em coro e em pares)
Debaixo do braço - (Alunos em coro e em pares)
Livro (Professor)
Um abraço (Alunos em coro e ou em pares)
Para além do tempo (Alunos em coro e ou em pares)
E do espaço. (Alunos em coroe ou em pares)

 – Faz as seguintes perguntas oralmente para que os alunos também respondam oralmente:

1. De que nos fala o texto?
2. Porque é que o texto é um amigo?
3. O livro é também um jardim. Porquê?
4. O livro também é uma escola? Porquê? 

 – Passa as perguntas no quadro para que os alunos as copiem para os cadernos. (15’)



19

2.ª Classe

Aula Tema Conteúdo

2 Oralidade  Rimas e poesia

Objectivo - Criar oralmente rimas a partir de sonoridades comuns

Trabalho com os alunos

 – Em grupo, os alunos discutem entre si e escrevem as respostas às perguntas feitas na aula 
anterior nos cadernos. O professor circula e apoia. (15’)

 – Apresentam as respostas e um aluno vem ao quadro registá-las. (10’)

 – Os alunos continuam a trabalhar em grupo, e o professor propõe-lhes que reescrevam partes 
do poema, assim:

O livro é:
Um navio para viajar/ 
O livro é:
Um lugar para sonhar
Um jardim para brincar/um carro para andar
Uma escola para levar/ um saber para transportar

 – Apresentam as suas frases e ilustram-nas. (20’)
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PRÁTICAS DE SALA DE AULA - Nº 5
(ao longo de 2 aulas de 45 minutos cada)

Destinatários: 1.ª classe

Caso

Numa sala de aula da 1ª classe (36 alunos), o professor Dionísio procura que os alunos relacionem 
os sons da língua portuguesa nas palavras que as crianças conhecem oralmente antes de passar à 
escrita.

 Foto de Fernanda Botelho

Aula Tema Conteúdo

1 Leitura e escrita  Dígrafo CH/ch

Objectivo - Relacionar o som |X| com o dígrafo CH

PREPARAÇÃO PARA A AULA

Consulta das páginas 69 e 70 do Manual de Língua Portuguesa para Professores do Ensino Primário 
(2017), de que se apresenta a síntese abaixo.
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1.ª Classe

Aprender a ler e a escrever não é um processo natural como o de aprender a falar. Na iniciação à 
leitura e à escrita, é fundamental reflectir sobre a oralidade, isto é, compreender que as frases que 
ouvimos e produzimos se organizam em palavras e as palavras em sílabas e estas nos sons que as 
compõem. 
Para aprender a ler e a escrever num código alfabético, é necessário saber que a língua oral é constituída 
por sons que são representados na escrita por letras.
Por isso, aprender um código alfabético envolve obrigatoriamente a transferência destas unidades do 
oral para a escrita. 
Deste modo, o treino das unidades do oral (sons) deve preceder a introdução das unidades do código 
alfabético (grafemas).

Trabalho com os alunos

 – O professor explica que os sons (CHA) (CHE) (CHI) (CHO) (CHU) se encontram em muitas 
palavras que conhecemos, por exemplo: chá; choro; chupeta, etc.

 – Escreve a representação destes sons no quadro, lê-os e os alunos repetem a seguir ao professor 
e depois autonomamente. (10)

 – Estes sons estão nas palavras que conhecemos. Mostra então aos alunos imagens de objectos 
cujas palavras se iniciam com estes sons e se escrevem com estes dígrafos.
EX: chapa; chita; chávena; chave.

 – Regista estas palavras no quadro, são lidas e os alunos copiam-nas para os cadernos. (20’)

 – Pede agora mais exemplos de palavras escritas com este dígrafo. Por exemplo: chata, chuva, 
Chico, etc.

 – Continua e pede aos alunos que digam frases com as palavras que registaram no caderno.
Por exemplo: 

•  Esta chávena é bonita.
• O chá é bom.
• A chita é um animal selvagem.
• Esta chave é minha.

 – Regista frases de alguns alunos no quadro e pede-lhes que as leiam (15’)
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Aula Tema Conteúdo

2 Leitura e escrita  Dígrafo CH/ch

Objectivo - Relacionar o som [X] com o dígrafo CH

Trabalho com os alunos

Nesta aula, os alunos vão continuar o trabalho realizado na aula anterior.

 – Em grupo, vão fazer novas frases oralmente com o apoio do professor, que vai circulando 
entre os grupos. (15’)

 – Os grupos apresentam as suas frases oralmente. (10’)

 – O professor escreve-as no quadro e pede aos alunos que as leiam grupo a grupo.

 – Explica agora que para escrever a representação destes sons existem letras maiúsculas e 
minúsculas e exemplifica: CHA/cha; CHE-che; CHI/chi; CHO/cho; CHU/chu.

 – Todos registam as frases nos seus cadernos. (15’)

Tarefa (casa)

Grupos menos avançados

Completar o seguinte quadro:

cha ____che____chi____cho____chu

Descobrir palavras com estes sons.

Grupos mais avançados

Escrever uma frase em que usem estes sons.
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2.ª Classe

PRÁTICAS DE SALA DE AULA - Nº 6
(ao longo de 2 aulas de 45 minutos cada)

Destinatários: 2.ª classe

Caso

A professora Florinda tem 47 alunos na sua sala de aula. Há meninos que já lêem correctamente e 
outros que só conseguem ler sílabas.
Deste modo, utiliza estratégias de diferenciação pedagógica, procurando corresponder às necessidades 
de todos os alunos.

Foto de Fernanda Botelho

Aula Tema Conteúdo

1 Leitura  Consolidação do estudo de novas síla-
bas e palavras

Objectivo – Decifrar e compreender novas palavras e frases.

PREPARAÇÃO DA AULA

É importante consultar as páginas 69 e 70 do Manual de Língua Portuguesa para Professores do 
Ensino Primário, (2017) e cuja síntese se encontra na página 21 destas práticas de sala de aula, 
assim como a página 70 do Manual de Diferenciação Pedagógica em sala de aula para Professores 
de Ensino Primário - Volume I (2018) de que se apresenta também uma breve síntese. 
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Todos sabemos que as turmas são muito heterogéneas: nem todos os alunos aprendem ao mesmo 
ritmo. Por isso, é importante organizar grupos flexíveis de aprendizagem.
Assim, podemos considerar a existência de dois níveis na turma o que nos permite concretizar as 
práticas em dois grupos: grupo A - mais avançados e grupo B - menos avançados.

Trabalho com alunos

 – A professora começa a conversar com os alunos sobre a importância dos alimentos para a 
saúde, nomeadamente da fruta, dos ovos, dos legumes, da carne e do peixe.

 – Mostra-lhes imagens, contendo este tipo de alimentos: cenoura, banana, hortaliças, abacate, 
(...) e os meninos vão dizendo não só o nome do alimento como construindo frases, utilizando 
estas palavras. Por exemplo: - Devemos comer fruta. - A cenoura é boa para a saúde (10’)

 – Pergunta aos alunos se se lembram da canção sobre a importância dos alimentos (já aprendida) 
e uma menina canta uma canção sobre a fruta e a turma acompanha-a. (5’)

 – A professora divide o quadro ao meio e escreve a data e o assunto do lado esquerdo e os 
alunos lêem. Todos os meninos copiam para os cadernos. (5’)

 – A seguir, escreve as seguintes sílabas no quadro:
la, le, li, lo, lu
sa, se, si, so, su
ba, be, bi, bo, bu
na, ne, ni, no, nu
fra, fre, fri, fro, fru
lha, lhe, lhi, lho, lhu
ma, me, mi, mo, mu
fla, fle, fli, flo, flu
ra, re, ri, ro, ru
pla, ple, pli, plo, plu
ta, te,ti, to, tu

 – Aos meninos dos grupos menos avançados, pede-lhes que leiam em voz alta estas sílabas. 
Vai também relacionando estas sílabas escritas com os respectivos sons. Os grupos mais 
avançados também vão ajudando a ler. 

 – A seguir todos passam estas sílabas para os cadernos e a professora apoia sobretudo os grupos 
dos alunos menos avançados. (10’)5

 – Ao mesmo tempo, pede aos alunos mais avançados que, caso tenham o manual, o abram na 
página 82 - Os Alimentos (I)6 e leiam o texto silenciosamente. Transcreve-se o texto a seguir.

5 Naturalmente, os grupos menos avançados necessitarão de mais tempo.
6 Carvalho, F. e Chamuhongo, A.  2007. Língua Portuguesa – 2ª classe Luanda: Editora Escolar.
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2.ª Classe

Texto

Os Alimentos (I)
O Vítor, filho da senhora Albertina, tem só sete anos. Há dias apareceu-lhe uma inflamação nos olhos e 
a mãe não sabia o que havia de fazer. O Mussolo é vizinho do Vítor e já anda na escola há quatro anos. 
Ele explicou à mãe do Vítor que as inflamações nos olhos e as feridas na boca e na língua aparecem nas 
pessoas que não comem certos alimentos.

Carvalho, F. e Chamuhongo, A.  2007. Língua Portuguesa – 2ª classe. Luanda: Editora Escolar.

 – Para envolver todos os alunos, passa o texto no quadro, pedindo a alguns alunos dos grupos 
avançados para lho irem ditando, enquanto os restantes também copiam as sílabas.

 – Segue-se a leitura modelo pela professora frase a frase e em coro pelos alunos. (15´)

Aula Tema Conteúdo

2 Leitura Consolidação do estudo de sílabas e 
palavras

Objectivo – Decifrar e compreender novas palavras e frases.

Trabalho com alunos

Na continuação da aula anterior:

 – Seguem-se leitura ainda em coro, mas grupo a grupo, e leituras individuais no quadro. (15’)

 – Os grupos mais avançados copiam o texto para os cadernos, enquanto os grupos menos 
avançados terminam de passar as sílabas e a professora lhes passa no quadro algumas palavras 
do texto: Filho; olhos; vizinho. (10’)

 – Aos grupos avançados faz oralmente as seguintes perguntas:
• O que aconteceu ao Vítor? 
• Como se chama a mãe dele?
• Qual o nome do vizinho do Vítor?
• Há quantos anos anda o Mussolo na escola?
• Qual o título deste texto?
• Que frutos costumas comer?

(10’)

 – Pede então aos grupos mais avançados, indicando um aluno, que faça a síntese da aula, 
dizendo o que aprendeu. (5’)

 – Aos grupos menos avançados, pergunta quais os sons (sílabas) que estão presentes no texto.
Vêm alguns destes alunos ao quadro assinalar a sílaba e lê-la, exemplificando assim:

Ex: 

SE - O menino tem sete anos.

LHO - O Vítor é filho da senhora Albertina. (5’)
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PRÁTICAS DE SALA DE AULA - Nº 7
(ao longo de 4 aulas de 45 minutos cada)

Destinatários: 3.ª classe

Caso

Habitualmente, a professora Rosa faz um ditado depois dos alunos terem lido e interpretado 
o texto e de terem estudado o vocabulário. Após a realização do ditado, todos os alunos vão 
individualmente ter com a professora para esta corrigir, ou seja, assinalar os erros.

Foto de Fernanda Botelho

Aula Tema Conteúdo

1 Leitura e escrita Ortografia

Objectivo – Melhorar a ortografia dos alunos

PREPARAÇÃO DA AULA

Apesar do foco destas práticas ser a ortografia e a correcção de erros, o percurso de aprendizagem 
é da leitura e compreensão textual à produção, neste caso, a reescrita do texto através de um 
exercício de ditado.

Neste sentido, a professora dever consultar previamente as páginas 104, 105, 106 e 107 do 
MLPPEP (2017).

A seguir, salientam-se as ideias principais.
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3.ª Classe

O erro é o risco de quem aprende. Deve-se ensinar a perceber o erro e não apenas corrigi-lo, 
salientando o que o aluno já é capaz de escrever e, aos poucos, ir dando esta tarefa (correcção dos 
erros) aos alunos; primeiro com a ajuda do professor e depois com os colegas.
Quando se marca apenas os erros, ensina-se pouco. O aluno tem de estar implicado neste processo e 
compreender porque erra.

Trabalho com os alunos

 – Antes da leitura do texto, a professora dialoga com os alunos sobre a importância da água, 
lançando as seguintes perguntas:

• Para que serve a água?
• Nem toda a água serve para utilizarmos. Porquê?
• O que é água potável?
• Sabem o que temos de fazer para podermos beber água?

 – A professora passa no quadro o seguinte guião de perguntas para serem discutidas em grupo:
• Porque não se pode beber água antes de ser fervida ou filtrada?
• Porque não se pode andar nas lixeiras?
• O que devemos fazer com o lixo?
• Antes de comer um fruto, o que se deve fazer?
• O que é a cólera?

 – Os alunos registam estas perguntas nos cadernos e, em grupo, discutem-nas e apresentam 
oralmente as suas conclusões. (25’)

 – A professora faz então a leitura expressiva do texto A Água Potável que se encontra na página 
63 do manual7 e que se transcreve a seguir.

Texto

A Água Potável
A Dalila é uma menina que vive na comuna de Calumbo.
Os pais dela são camponeses, isto é, trabalham no campo, cultivando. Ela estuda na 3ª classe.
É uma menina muito inteligente. Quando o Kito e o Viti ficaram doentes com cólera, ela foi à casa deles 
e disse-lhes o seguinte:
- Vocês sabem que a cólera é uma doença muito perigosa? Bom, para não apanharmos esta doença 
devemos ter muito cuidado com a água, isto é, devemos tratá-la antes de a bebermos.
A água dos rios e das cacimbas tem de ser fervida ou filtrada, devido aos micróbios que contém e que 
causam as diarreias e os vómitos.
A água para ser bebida tem de ser potável.
A Dalila explicou também aos meninos que eles não devem brincar com lixo, porque o lixo também é 
uma das fontes dessa doença.

Carvalho, F. 2018. Língua Portuguesa – 3ª classe - Actualização Curricular. Luanda:Texto Editores.

7  Carvalho, F. 2018. Língua Portuguesa – 3ª classe - Actualização Curricular. Luanda:Texto Editores
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 – Pede então a cada grupo que leia o texto, procurando aperceber-se da leitura de cada aluno.(10’)

 – Para se assegurar de que todos os alunos compreenderam o texto, a professora pergunta o 
significado das seguintes palavras. 

Inteligente - Filtrar – Potável

 – Depois de dialogar com os alunos, regista no quadro as palavras e os respectivos significados
Inteligente – esperto
Filtrar – coar
Potável - própria para beber (10’)

Aula Tema Conteúdo

2 Leitura e escrita Ortografia

Objectivo – Melhorar a ortografia dos alunos

Trabalho com os alunos

Continuando a aula anterior:

 – Em grupo, vão responder por escrito às perguntas do manual e que que se encontram na 
página 64. A professora circula pelos grupos, apoiando-os.  (25’)
Transcrevem-se a seguir as perguntas:

De fala o texto?
Onde vive a Dalila?
O que fazem os pais dela?
Em que classe estuda a Dalila?
Como era ela na escola?
Quando o Kito e o Viti ficaram doentes com cólera o que fez ela? 
O que lhes disse a Dalila?
Por que razão a água tem de ser fervida ou filtrada?
O que mais explicou a Dalila?

 – Cada grupo apresenta as suas respostas e um elemento de cada grupo vai ao quadro escrever 
uma resposta. (20’)
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3.ª Classe

Aula Tema Conteúdo

3 Leitura e escrita Ortografia

Objectivo – Melhorar a ortografia dos alunos

Trabalho com os alunos

Na continuação das duas aulas anteriores e após a compreensão do texto, a professora quer 
trabalhar a ortografia através de um exercício de ditado. 

PreParação Para o diTado

Escreve no quadro as palavras novas consideradas mais difíceis:

Camponês/inteligente/filtrada/micróbio/potável/diarreia

 – Pede aos alunos que venham ao quadro e façam a divisão silábica de cada palavra. Exemplo:

In te li gen te  (10’)

 – A seguir pede aos alunos que leiam silenciosamente o texto. (5’)

 – Dita o texto pausadamente, dando tempo a que todos os alunos o consigam escrever. Vai 
circulando e registando as principais dificuldades ortográficas que observa. (15’)

 – Em trabalho de pares, os alunos trocam os ditados, assinalam os erros e procuram corrigi-los, 
podendo recorrer ao manual. (15’)

Aula Tema Conteúdo

4 Leitura e escrita Ortografia

Objectivo – Melhorar a ortografia dos alunos

Trabalho com os alunos

Continuando o trabalho realizado na aula anterior e depois de assinalar os erros, os alunos dizem 
a forma correcta e vão indo ao quadro escrevê-la com o apoio da professora e dos colegas. E 
assim sucessivamente. (30’)

É fundamental compreender a causa dos erros. Este trabalho deve ser exaustivo para que todos os 
alunos percebam onde erram e sobretudo que compreendam por que erram. 

 – Uma vez que no quadro estão registadas as palavras em que os alunos apresentam maiores 
dificuldades, os alunos lêem-nas e copiam-nas para os cadernos. (15’)

 – Como tarefa, a professora pede para, em casa, dividirem silabicamente cinco das palavras 
corrigidas.
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PRÁTICAS DE SALA DE AULA - Nº 8
(ao longo de 2 aulas de 45 minutos cada)

Destinatários: 1.ª classe
 

Situação de partida

Toca a sineta. Os alunos, em fila, esperam que a professora chegue e lhes diga para entrarem na sala 
de aula. 
- Bom dia meninos e meninas, podem entrar. – Diz-lhes a professora ao chegar.
Os alunos respondem:
- Bom dia senhora professora.

Aula Tema Conteúdo

1 Oralidade Noção de: bom dia, boa tarde, boa 
noite, dia e noite.

Objectivo – Desenvolver a capacidade de compreensão e expressão oral.

PREPARAÇÃO DA AULA

A importância de uma prática sistemática de situações de oralidade nas aulas coloca os alunos 
perante a necessidade de compreenderem enunciados orais e de se exprimirem oralmente. Por 
isso, é necessário criar situações que possibilitem aos alunos o desenvolvimento da compreensão 
oral e da expressão oral. 

Para aprofundar esta temática, deve consultar-se o Manual de Língua Portuguesa para Professores 
do Ensino Primário (2019), em particular a página 43 e da página 46 a 48.  Pode, também, consultar 
o Manual de Diferenciação Pedagógica II (2019) páginas 59 e 60.

Apresenta-se, em seguida, uma breve síntese.

A prática de situações de oralidade é essencial na Escola Primária, muito em particular nas classes 
iniciais, por, progressivamente, proporcionar aos alunos a compreensão de enunciados orais, bem 
como, exprimirem-se com fluência e adequação ao contexto.

Trabalho com os alunos

 – Depois de pedir aos alunos para se sentarem nos seus grupos de trabalho habituais, a professora 
diz-lhes que hoje vão aprender como cumprimentar em função das diferentes partes do dia. 
Lembra os alunos que, quando começam as aulas, se cumprimentam, e dizem Bom dia. 
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1.ª Classe

 – Em seguida, diz que se começassem as aulas à tarde ou à noite se cumprimentariam de modo 
diferente. Pergunta se algum aluno sabe como seria. Espera que algum aluno responda e refere 
que:

• de manhã e até à hora de almoçar se diz: bom dia;
• à tarde diz-se: boa tarde. É à tarde que lanchamos; 
• e à noite diz-se boa noite, quando escurece e a refeição que fazemos é o jantar.

 – Pede-lhes para repetirem o que acabou de dizer. (15´)

 – Diz um pequeno texto.

Texto 

Bom dia mãe
Bom dia pai
Bom dia avô
Bom dia avó
Já está na hora de almoçar?

 – Pede aos alunos que, em cada grupo, descubram qual a alteração que teriam de fazer se em vez 
de ter dito bom dia tivesse dito boa noite. (10´)

Foto de Ana Pires Sequeira

 – Os alunos, em grupo, tentam descobrir. Ao primeiro grupo que descobrir, a professora pede 
que um aluno diga a descoberta feita a toda a turma. (5´)

 – Em seguida, lança outro desafio: e se tivesse dito boa tarde.

 – Novamente, os alunos, em grupo, tentam descobrir. Ao primeiro grupo que descobrir, a 
professora pede que um aluno diga a descoberta feita a toda a turma. (15´)
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Aula Tema Conteúdo

2 Oralidade Noção de: bom dia, boa tarde, boa 
noite, dia e noite.

Objectivo – Desenvolver a capacidade de compreensão e expressão oral

Trabalho com os alunos

A professora recorda aos alunos que na aula anterior aprenderam as expressões Bom dia - Boa 
tarde - Boa noite e que, também, aprenderam em que parte do dia as devem dizer.

 – Pede a alguns alunos que refiram o que aprenderam.

 – Em seguida, desenha no quadro três rectângulos, como os que se seguem. (10´)

 – Pede a alguns alunos que refiram uma coisa que costumam fazer de manhã, à tarde e à noite. 

 – Pede ainda aos alunos que desenhem nos seus cadernos o mesmo que desenhou no quadro. E, 
também, que cada um desenhe uma das coisas que costuma fazer de manhã, à tarde e à noite, 
no rectângulo respectivo.

 – Os alunos trocam entre si os seus desenhos, tendo de verificar se o colega indicou correctamente 
nos rectângulos identificados com o sol e com a lua. 

 – A finalizar a aula, a professora pede a um aluno de cada um dos grupos que apresente à turma 
o seu desenho. Pergunta a cada um se a encontrasse à noite, de manhã ou à tarde como a 
cumprimentaria. (35´)
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1.ª Classe

PRÁTICAS DE SALA DE AULA - Nº 9
(ao longo de 4 aulas de 45 minutos cada)

Destinatários: 1.ª classe

Situação de partida

No quadro de uma turma da 1.ª 
classe está o seguinte

Foto de Ana Pires Sequeira

Aula Tema Conteúdo

1 Iniciação à leitura e à escrita Estudo da palavra: dado

Objectivo – Decifrar e compreender uma palavra nova.

PREPARAÇÃO DA AULA

O professor deve consultar o programa para a 1ª classe (página 17) onde poderá encontrar o 
seguinte:

2.º Sensibilização à Leitura e à Escrita

No segundo momento de aprendizagem, poderá fazer-se progressivamente a articulação entre a 
compreensão e expressão oral e a compreensão e expressão escrita, através da utilização de palavras-
chave.

A introdução das palavras-chave, enquadradas numa história contada de forma oral, reflectindo o 
dia-a-dia da criança, possibilitará a iniciação à leitura global dessas palavras e à identificação das 
letras, dando-se assim início à alfabetização da criança.
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Em síntese, podemos considerar o seguinte:

No processo de iniciação à aprendizagem da leitura e da escrita, o ponto de partida é, em regra, 
uma história oral (criada pelo professor ou não) em torno de uma imagem de onde sobressai uma 
palavra-chave.

Trabalho com os alunos

 – O professor refere que vai contar uma história e que os alunos têm de descobrir a palavra que 
vão estudar pois, na história, vai surgir mais do que uma vez.

 – A história a contar pode ser a que se apresenta a seguir ou outra conhecida ou criada pelo 
professor. 

 – Ao contar a história, o professor deve realçar sempre a palavra em estudo: dado. Tem, 
igualmente, de pronunciar correctamente todas as palavras.

Texto 

O dado viajante
Num reino distante vivia um dado muito triste. Queria viajar, queria ser um dado viajante, mas, no 
reino não era permitido aos dados viajar. 
O dado não sabia como conseguir realizar o seu sonho de conhecer outros reinos. Pensou, pensou 
e teve uma ideia. Uma ideia só possível vinda de um corajoso dado: ir falar com o rei para lhe pedir 
autorização para viajar. 
E lá foi pedir autorização ao rei, mas o rei respondeu-lhe:
- Como sabes aos dados não é permitido viajar. 
Mas, o dado enchendo-se de coragem retorquiu:
- Alteza, um dado viajante pode aprender muitos jogos. Se eu puder viajar serei um dado muito 
estudioso e vou aprender muitos jogos para poder jogar com o meu rei.
O rei pensou, pensou e acabou por deixar o dado viajar, pois gostava muito de jogar.  

Vocabulário: distante – longe; corajoso – que tem coragem; autorização – pedir permissão; 
estudioso – gosta de estudar.

 – Pergunta se algum aluno descobriu a palavra que vão aprender/estudar. (15´)
 – Após as respostas dos alunos, pede a um que tente contar a história que acabou de ouvir, 

referindo que os outros terão de estar atentos para poderem ajudar o colega, no caso de ele se 
esquecer de alguma parte da história. (5´)

 – Segue-se o desenho, no quadro, de um dado e o pedido a um aluno que diga o que o professor 
desenhou. Pede a outro aluno que diga se o colega disse correctamente o nome do objecto 
desenhado. (5´)

 – Em seguida, escreve a palavra dado por baixo do desenho. Lê a palavra. Os alunos copiam, 
para o caderno, o desenho e a palavra. (10´)

 – Estando já identificada a palavra em estudo, sugere aos alunos que digam frases onde a palavra 
dado surja. Por exemplo:

 – O dado que o professor desenhou tem pintas pretas. 
 – O dado do jogo do Luís é vermelho.(10´)
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Aula Tema Conteúdo

2 Iniciação à leitura e à escrita Estudo de novas palavras a partir da 
palavra-chave: dado.

Objectivo – Decifrar e compreender uma palavra nova.

Trabalho com os alunos

O professor recorda aos alunos a palavra que aprenderam na aula anterior: dado.

 – Bate as palmas ao dizer a palavra: da-do. Pede aos alunos que, em grupo (um de cada vez),  
repitam. 

 – Refere que a palavra é composta por duas partes: da-do. Deve, ainda, referir que essas partes 
se chamam sílabas.

 – Diz que, a partir da palavra dado, vão aprender outras novas palavras começadas pela mesma 
letra (d). (5´)

Como fazer?

 – Apresenta as sílabas: da, de, di, do, du. Refere-as pausadamente e escreve-as no quadro. As 
crianças repetem as sílabas e escrevem-nas nos seus cadernos. (5´)

 – Segue-se a apresentação de novas palavras sempre apoiadas por imagens ou como no caso da 
palavra data que os alunos reconhecem por, diariamente, estar registada no quadro. 

 – O professor, a partir das imagens que desenha no quadro ou de ilustrações que traga para a 
aula, vai pedindo a alguns alunos que digam a palavra que a imagem representa. 

 – A partir da descoberta pelos alunos da palavra que a imagem representa, escreve a palavra 
junto da imagem, realçando a sílaba inicial. 

 – Os alunos dizem as palavras registadas no quadro e repetem-nas, batendo palmas para 
identificarem as sílabas. (20´)

da - data de - dedo di - dia do - doze du - duzentos

Luanda, 30 de 
Junho de 2018 200

 – A finalizar a aula, os alunos passam para o caderno as imagens e as novas palavras aprendidas. 
(15´)
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Aula Tema Conteúdo

3 Iniciação à leitura e à escrita Estudo de novas palavras a partir da 
palavra-chave: dado.

Objectivo – Decifrar e compreender novas palavras.

Trabalho com os alunos

O professor refere que, nesta aula, vão continuar a estudar as palavras de que falaram na aula 
anterior.

 – O professor pede que os diferentes grupos de alunos pensem em 5 frases com as palavras 
aprendidas: data - dedo - dia - doze – duzentos. (10´)

 – Um dos alunos de cada grupo diz à turma as frases pensadas. O professor regista as frases no 
quadro, lê o que registou.  Os alunos repetem as frases lidas pelo professor e copiam-nas para 
os seus cadernos. (35´)

Aula Tema Conteúdo

4 Iniciação à leitura e à escrita A letra d

Objectivo – Identificar a letra d a partir da palavra-chave: dado.

Trabalho com os alunos

O professor recorda o trabalho desenvolvido em aulas anteriores, pedindo a alguns alunos que 
refiram as palavras aprendidas.

 – Em seguida, pede a outros alunos que refiram as sílabas estudadas. (10´)
 – Esta estratégia utilizada pelo professor permite que os alunos recordem o aprendido. Continua 

pronunciando pausadamente as sílabas estudadas, isolando o som da letra d.
 – Escreve a letra d no quadro, faz a sua leitura e pede aos alunos que repitam. (5´)
 – Em seguida, apresenta a letra maiúscula D, explicando que se utiliza quando, por exemplo, se 

inicia uma frase, nos nomes de pessoas, de países, de cidades, …
 – Para que os alunos saibam distinguir quando usar d ou D, refere algumas frases e vai pedindo 

a vários alunos que lhe digam qual o correcto. Exemplos possíveis de algumas frases a referir 
pelo professor:

• Daniel é um aluno da 4ª classe.
• Nas férias, gostava de visitar um país europeu: a Dinamarca.
• O dedal é um objecto que algumas costureiras usam.
• Comprei uma dúzia de mangas.
• A Dália é muito amiga da vizinha.
• O número dois é um número de que gosto muito. (15´)
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 – Explica aos alunos que a letra d tanto maiúscula, como minúscula se escreve de modo diferente 
se for letra de imprensa. 

 – Pede aos alunos que abram o manual e descubram como se escreve. 

Outra alternativa poderá ser o professor trazer vários panfletos publicitários dos supermercados 
e aí os alunos procurarem a letra d. (10´)

 – O professor escreve no quadro:

Letra manuscrita Letra imprensa

d d

D D

 – Os alunos transcrevem para os respectivos cadernos o que o professor registou no quadro. 
(5´)
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PRÁTICAS DE SALA DE AULA - Nº 10
(ao longo de 2 aulas de 45 minutos cada)

Destinatários: 3.ª classe
 

Caso

A professora Luísa desafiou os seus alunos da 3ª classe a fazerem palavras cruzadas, colocando as 
palavras divididas por sílabas. Todos ficaram receosos, mas a professora sossegou-os, mostrando 
um exemplo. O resultado foi o que a professora esperava, ou seja, todos conseguiram descobrir as 
palavras e dividi-las em sílabas.

Foto de Ana Pires Sequeira

Aula Tema Conteúdo

1 Leitura e à escrita  Léxico relacionado com o tema “A 
comunidade”

Objectivo – Compreender e aplicar vocabulário relacionado com a temática abordada.

PREPARAÇÃO DA AULA

A professora deve consultar o Programa de Língua Portuguesa para a 3ª classe onde constam 
os temas a trabalhar - A Comunidade – A Saúde – Transportes e Comunicações. Para cada um 
dos temas, é apresentado o que se pretende que os alunos aprendam nos diferentes domínios 
(compreensão e expressão oral; compreensão e expressão escrita) incluindo, ainda, o domínio 
social (da página 13 à 15). Em relação ao tema de “A Comunidade”, apresenta-se, a seguir, uma 
breve explicação do que se propõe para abordar nestas “Práticas de sala de aula”.
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No tema de “A Comunidade” são vários os sub-temas propostos para aquisição de novos 
vocábulos, ou seja, de novo vocabulário. Saber aplicar novas palavras aprendidas com a 
adequação ao contexto apropriado é um dos objectivos a alcançar. 

Preconiza-se o recurso ao dicionário como meio auxiliar à compreensão escrita. 

O professor deve, igualmente, recordar a divisão silábica das palavras que vai propor aos seus 
alunos, seguindo o exemplo do proposto pela professora Luísa. 

Trabalho com os alunos

A professora inicia a aula, referindo que vão falar sobre as profissões. 

 – Pergunta a alguns alunos se lhe sabem dizer o significado da palavra profissão. Ajuda os 
alunos, referindo que podem procurar o significado no dicionário. (5´)

Profissão – ofício, emprego, ocupação.

 – Continua dizendo: já sabem o que é uma profissão. Assim, já me podem dizer que profissões 
conhecem e, por grupo, vão escrever as profissões que conhecem e apresentá-las à turma. 
(10´)

 – De modo a proporcionar um momento de aprendizagem lúdico, a professora propõe que os 
alunos, organizados em pares, mimem para o seu par uma profissão. Por exemplo: mimar 
alguém a auscultar outro (médico). O par tem de acertar. Trocam de papéis. (10´)

 – Em seguida, pede que cada aluno redija um texto com a profissão que gostaria de vir a ter, 
tendo em atenção que devem referir:

• nome;
• profissão desejada;
• razão da escolha dessa profissão. (20´)
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Aula Tema Conteúdo

2 Leitura e à escrita  Léxico relacionado com o tema “A 
comunidade”

Objectivos – Compreender e aplicar vocabulário relacionado com a temática abordada.

                       -  Recordar a divisão silábica.

Trabalho com os alunos   

 – No início da aula, a professora pede a alguns alunos que leiam o texto que fizeram na aula 
anterior. 

 – A cada leitura finalizada, pede a outro aluno se considera que o colega explicou devidamente 
a razão da profissão que gostaria de ter. (20´)

 – Em seguida, lança um desafio igual ao que a professora Luísa lançou aos seus alunos. Divide 
o quadro ao meio e, numa das partes, desenha um quadro como o apresentado em seguida.

Linha 1 car pin tei ro
Linha 2
Linha 3
Linha 4
Linha 5
Linha 6
Linha 7
Linha 8
Linha 9
Linha 10

 – Na outra metade do quadro, escreve:
• Linha 1 - Artesão ou operário que trabalha a madeira
• Linha 2 - Que pesca ou que vive da pesca ou que tem emprego na pesca
• Linha 3 - Pessoa que caça
• Linha 4 - Pessoa que ensina
• Linha 5 - Mulher que faz ou vende artigos de modas
• Linha 6 – Aquela que pinta
• Linha 7 - Médico que trata doenças em animais
• Linha 8 - Homem que cozinha
• Linha 9 – Pessoa que trabalha em informação, num órgão de informação social
• Linha 10 – Pessoa que toca um instrumento musical
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 – Pede aos alunos que passem para o caderno o quadro que fez no quadro e que, em cada 
linha, coloquem a profissão correspondente, tendo o cuidado de colocar a palavra dividida 
por sílabas. 

 – Pede aos alunos que reparem no exemplo que colocou no quadro.

 – Os alunos realizam a tarefa. A finalizar, a professora pede a um aluno que vá ao quadro e 
preencha os espaços em branco. Caso o aluno tenha alguma dificuldade, a professora deve 
ajudá-lo. Os outros alunos verificam se o que fizeram está ou não correcto. (25´)

Solução

Linha 1 car pin tei ro
Linha 2 pes ca dor
Linha 3 ca ça dor
Linha 4 pro fe ssor
Linha 5 mo dis ta
Linha 6 pin to ra
Linha 7 ve te ri ná ri o
Linha 8 co zi nhei ro
Linha 9 jor na lis ta
Linha 10 mú si co
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PRÁTICAS DE SALA DE AULA - Nº 11
(ao longo de 2 aulas de 45 minutos cada)

Destinatários: 2.ª classe

Situação de partida

Os pais dos gémeos Januário e Nilza notaram que os filhos precisavam de roupa nova, tinham 
acabado de fazer 8 anos e crescido bastante. A maior parte da roupa que tinham já não lhes servia.

Aula Tema Conteúdo

1 Oralidade Léxico relacionado com o tema “Ves-
tuário”

Objectivo – Compreender e aplicar vocabulário relacionado com a temática abordada.

PREPARAÇÃO DA AULA

A partir de uma situação do quotidiano, ou seja, uma situação que pode acontecer e ser vivida 
pelos alunos, como ir às compras com os pais, ou com qualquer outro membro da família, deve ser 
aproveitada pelo professor, para trabalhar não só a leitura e a escrita como, também, a oralidade. 

Para compreender e ou aprofundar a importância do trabalho em torno da oralidade, o professor 
deve consultar o capítulo “Oralidade-ensino, aprendizagem e avaliação” do Manual de Língua 
Portuguesa para Professores do Ensino Primário (2019) e o capítulo “Compreensão Oral” do 
Manual de Avaliação Pedagógica em Sala de Aula para Professores do Ensino Primário (2017).

Apresenta-se, a seguir, uma breve explicação sobre a relevância do trabalho em torno da oralidade.

A atenção devida pelo professor à componente oral é algo que deve ser feito ao longo de toda a 
escolaridade, com especial relevância para o Ensino Primário. Tarefas que promovam a compreensão 
e expressão oral propiciam aos alunos uma capacidade de comunicação que contribuirá para o 
sucesso escolar.

Trabalho com os alunos

O professor inicia a aula dizendo que trouxe diferentes ilustrações8 de várias peças de vestuário. 
 – Pergunta aos alunos: sabem o que é o vestuário? Espera que algum aluno responda, caso 

aconteça ou não, refere: vestuário é o conjunto de todas as peças necessárias a uma pessoa 
para se vestir. (5´)

8 As ilustrações podem ser recortadas em panfletos publicitários de supermercados, revistas, jornais ou mesmo serem desenhadas 
pelo professor.



43

2.ª Classe

 – Distribui diferentes ilustrações (o maior número possível) pelos diferentes grupos de alunos.  
Seguem-se alguns exemplos de ilustrações de peças de vestuário que o professor pode 
apresentar. 

 – Os grupos observam as ilustrações. Entre si, nomeiam as peças que o professor lhes entregou.

(10´)

 – Os grupos mostram à turma as ilustrações que observaram e referem o nome da cada uma 
das peças. Os colegas devem estar atentos para concordarem ou não com a apresentação dos 
colegas.

(15´)

 – O professor lança outra tarefa: construírem, em grupo e oralmente, frases que descrevam cada 
uma das peças que observaram. De novo, deve haver partilha entre os diferentes grupos da 
turma. Pode dar um exemplo: O casaco é vermelho e tem botões. (15´)



44

Aula Tema Conteúdo

2 Oralidade Léxico relacionado com o tema “Ves-
tuário”

Objectivo – Compreender e aplicar vocabulário relacionado com a temática abordada.

Trabalho com os alunos

 – O professor inicia a aula, interrogando vários alunos para que lhe digam quais as peças de 
vestuário que têm vestidas. 

 – Refere que vão continuar a trabalhar o mesmo assunto da aula anterior. (10´)

 – Continua com propostas de tarefas diferenciadas que vai apoiando:

Aos grupos de alunos com mais dificuldades
• distribui uma ilustração a cada aluno. Cada aluno observa a ilustração e, por mímica, 

tenta que os colegas do grupo descubram qual a ilustração de vestuário que recebeu.
  

 Aos grupos de alunos com menos dificuldades
• propõe a tarefa de desenharem peças de vestuário, escreverem o nome da peça por baixo 

do desenho. 
(20´)

 – O professor propõe um jogo:

Escreve o nome de uma peça de vestuário no quadro e o (s) aluno (s) que tiver a ilustração da 
peça levanta(m) o braço e mostra(m) a ilustração.  (15´)

Nota: para que todos os alunos possam participar, os alunos com menos dificuldades devem 
auxiliar os colegas com mais dificuldades.  
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PRÁTICAS DE SALA DE AULA - Nº 12
(ao longo de 3 aulas de 45 minutos cada)

Destinatários: 3.ª classe
 

Situação de partida

Na parede de uma sala de aula da 3ª classe, encontram-se alguns trabalhos de alunos. São 
trabalhos que os alunos fizeram a partir da análise de textos. 

Aula Tema Conteúdo

1 Leitura Compreensão leitora

Objectivo – Compreender textos ouvidos

PREPARAÇÃO DA AULA 

O professor, para recordar e aprofundar o tema em estudo, deve consultar o capítulo “Leitura – 
ensino, aprendizagem e avaliação” do Manual de Língua Portuguesa para Professores do Ensino 
Primário (2017). A síntese que se apresenta em seguida reproduz o já anteriormente referido 
em “Práticas de sala de aula nº 1” onde se salientam componentes essenciais a mobilizar na 
compreensão de textos.

Para elaborar perguntas de compreensão de um texto, é necessário que o professor tenha consciência 
que umas são de mais difícil resposta do que outras. Porquê?
Umas são literais, ou seja, a resposta encontra-se no texto; outras são inferenciais, ou seja, para 
responder o aluno tem de se basear no texto e nos seus conhecimentos para deduzir a resposta.
Exemplo: “Estava lua cheia. Apesar disso, o camião teve de acender os faróis”
Pergunta: Quando se passa esta acção?
Outras são de avaliação crítica. Por exemplo, quando se pede a opinião em relação a algum 
acontecimento.
Exemplo: E tu? Achas que o Manuel tinha razão?

Trabalho com os alunos

 – O professor inicia a aula dizendo que vai ler dois textos feitos por alunos da 3ª classe que teve 
na escola em que trabalhou no ano lectivo anterior. 

 – Inicia a leitura dos textos, pedindo muita atenção para cada um deles.
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Texto 1   Texto 2

Noite de Luar
Era uma noite de lua cheia.
As nuvens pareciam ora escuras, ora claras.
As estrelas brilhavam feito brilhantes.
O menino André admirado com o brilho das 
estrelas, não queria dormir.
Disse ao pai que só iria dormir, caso as estrelas 
também fossem dormir. 

Autores: Sebastião Ndombaxe, Agostinho Capalo, 
Zita de Sousa

A travessia
A menina Prepa ia para a escola.
Parou junto à passadeira, olhou para a direita, 
depois para a esquerda e novamente para a 
direita.
Ao ver que já não havia nenhum carro, fez a 
travessia em segurança.

Autores: Marcelina Denga, Albano Nogueira, Casimiro, 
Inório Pinto

 (5´)

 – Pergunta se algum aluno pode recontar o Texto 1. Caso não haja nenhum aluno a fazê-lo, 
torna a ler o texto. 

 – Coloca algumas questões sobre o texto a um grupo de alunos, indicando outro grupo que irá 
referir se as respostas estão ou não correctas.  Caso não estejam, este grupo terá de apresentar 
as que considera correctas. Todos os alunos dos outros grupos têm de estar atentos pois 
poderão ter de responder a algumas das questões colocadas pelo professor, caso os colegas 
não tenham dado a resposta correcta. 

Exemplos de perguntas a fazer ao grupo:
• Qual o título do Texto 1? 
• Era uma noite de lua cheia ou de lua nova?
• O que parecia ser por vezes escuro e outras vezes claro?
• O brilho das estrelas era parecido com quê? 
• Qual o nome do menino de que nos fala o texto?
• Qual a razão que levava o André a não querer dormir?
• Que condição colocou o André para ir dormir?

(20´)

 – Em seguida, pergunta se algum aluno pode recontar o Texto 2. Caso não haja nenhum aluno 
a fazê-lo, torna a ler o texto. 

 – Segue o mesmo processo descrito para verificar a compreensão dos alunos do Texto 2. 
Exemplos de perguntas a fazer ao grupo:

• Qual o título do Texto 2?
• Qual o nome da personagem do texto?
• Para onde ia a menina Prepa?
• O que fez a menina quando chegou junto da passadeira?
• Quais os cuidados que a menina Prepa teve antes de atravessar a passadeira?
• Qual a razão de Prepa ter atravessado a passadeira em segurança?

(20´)
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Aula Tema Conteúdo

2 Leitura Compreensão leitora

Objectivo – Compreender textos 

Trabalho com os alunos

O professor refere que vão descobrir o que fizeram os alunos que produziram os textos que 
ouviram na aula anterior.

 – Mostra os trabalhos realizados. 

Fotos de Ana Pires Sequeira

 – Pede aos grupos que, um de cada vez, observem as produções dos colegas, tendo especial 
atenção aos elementos que foram produzidos, ou seja, os elementos constituintes do texto.

 – Após todos os grupos terem observado as duas produções, regressam ao seu lugar e o professor 
solicita grupo a grupo que comente o que observou. 

(45´)
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Aula Tema Conteúdo

3 Leitura e escrita Compreensão leitora

Objectivo – Compreender textos 

Nota - ALÉM dos exemplos do trabalho em torno dos dois textos (se considerar demasiado realizar 
os dois materiais, faça, pelo menos um), o professor deve levar para a sala – canas (ou ramos), linha 
de pesca (ou cordas finas), cartolinas, tesouras e lápis de cor. 

Trabalho com os alunos

O professor pede a um aluno que refira o que fizeram na aula anterior.

 – Em seguida, desafia os diferentes grupos a conceberem uma pequena história, incluindo a 
concepção dos elementos constituintes.  

 – Distribui os materiais necessários a cada grupo. 

 – Circula pela sala, apoiando na concepção dos textos e, posteriormente, na selecção dos 
elementos constituintes.

 – Segue-se a passagem a cartolina e a montagem de todo o trabalho (texto e seus constituintes) 
a partir da cana (ou ramo) com recurso à fita de pesca (ou cordas finas).

(45´) 

No final, as diferentes produções devem ser colocadas nas paredes da sala de aula para que 
todos as possam observar e compreender como analisaram os textos que produziram, ou seja, 
identificando os seus elementos constituintes.  
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