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Este mês pensamos em educa-
ção. E nas diferenças, ou seme-
lhanças, entre educar e ensinar. 
Como pais, irmãos mais velhos, 
tios, primos, avós, somos edu-
cadores. Ou seja, como adulto, 
temos sempre este importante 
papel de educar, especialmente 
pela forma mais simples e eficaz 
de o fazer, que é a de sermos 
modelos. Educamos mesmo 
sem darmos por isso, na forma 
como cumprimentamos os ou-
tros, no modo como nos com-
portamos em companhia de 
amigos, de colegas de trabalho, 
dos nossos superiores. Tudo 
isto os mais pequenos vêem e 
olham como exemplos que inte-
riorizam. Educamos nos mais 
pequenos gestos: quando da-
mos prioridade aos mais velhos; 
quando ouvimos com atenção 
uma história que a avó nos con-
ta pela milésima vez; quando 
mostramos aos nossos educan-
dos que temos dúvidas, mas 
que tentamos ser justos. 
Também ensinamos e o ensino 
não pode ser apenas formal. Se 

ensinamos aos alunos que o 
respeito pelo outro é um princí-
pio universal, isso apenas fará 
sentido se nos virem a aplicá-lo 
na prática, no nosso dia a dia, o 
respeito pelos outros. E esta 
aplicação prática ainda nos exi-
ge coerência: não podemos 
respeitar uns dias e outros não. 
Não podemos respeitar uns e 
outros não. As crianças aperce-
bem-se das incoerências e per-
dem-se nelas, num limbo de 
ambivalência que só lhes causa 
insegurança. 
Ensinar valores como conteúdos 
fará com que tenhamos meni-
nos que sabem os direitos hu-
manos de cor, sem os saberem 
respeitar. Também ensinamos 
regras de cortesia. Esta é uma 
questão querida à língua portu-
guesa: as máximas conversaci-
onais. Queremos fazer-nos en-
tender e queremos que os ou-
tros nos entendam. Para isso há 
princípios. Um deles, é o de cor-
tesia. Os alunos podem decorar 
estes princípios, mas devem 
sobretudo poder viver num am-
biente em que eles são aplica-
dos. Pedir por favor e agradecer 
não são só fórmulas vazias que 
podem ser postas de lado, por-
que estão gastas. São espaço 
que damos ao outro, tempo de 
conversa, tempo em que dize-
mos ao outro que sabemos o 
que ele fez por nós e lhe quere-
mos agradecer, pedir mais. Num 
ambiente de respeito, é mais 
fácil fazermos respeitar também 
o conhecimento.

Tudo isto são desafios que nos 
coloca o ensino. Não o pode-
mos esvaziar das pessoas que 
somos. Temos de saber usá-lo 
para sermos melhores pessoas. 
A responsabilidade é grande e 
tem de envolver todos. 
Os professores não podem 
substituir as famílias. É na famí-
lia que a aplicação prática da 
educação nas situações do 
quotidiano se dá. Se a família 
não educar os seus para o res-
peito, a tolerância, a justiça, a 
escola ficará sempre como um 
espaço especial, em que a edu-
cação que se passa lá dentro é 
apenas usada lá dentro. 
As famílias também não podem 
substituir os professores. Há 
conhecimento especializado 
que exige contextos formais de 
ensino para ser desenvolvido e 
aplicado. Aqui é a área dos pro-
fissionais. 
Gostava, este mês, de deixar o 
desafio às famílias e aos profes-
sores e a toda a comunidade 
para mais trabalho em conjunto. 
Todos, cada um na sua especia-
lidade, devemos contribuir para 
criar as nossas crianças. É pre-
ciso uma aldeia inteira para 
educar uma criança. E esta é 
uma aldeia portuguesa, moder-
na, multicultural, que fala duas 
línguas e que vive em duas cul-
turas. Por isso, é uma aldeia 
cheia de potencial. Nada nos 
falta, precisamos de juntar es-
forços e de trabalhar em conjun-
to para educar e ensinar. 

EDITORIAL

O desafio de educar e de ensinar
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Vanda Araújo
Professora de Português na rede do EPE
Instituto Camões

Os termos educação e ensino 
são frequentemente confundi-
dos, até ao extremo de serem 
usados indistintamente para 
assinalar as funções e obriga-
ções que concernem exclusi-
vamente à escola. 
As fronteiras que os dividem 
são efetivamente ténues, mas 
não completamente estanques. 
Não obstante, convém delimitar 
e definir competências para 
que ambas as locuções pos-
sam ser usadas com proprie-
dade e legitimidade.
Ensinar é transmitir, com maior 
ou menor sucesso, uma série de 
conhecimentos e de saberes 
estipulados e programados, por 
níveis de proficiência, tendo 
sempre em conta o contexto 
educativo e as especificidades 
do público-alvo. Ora, estas prá-
ticas recaem, com grande res-
ponsabilidade, sobre os profes-
sores, detentores de conheci-
mentos de grande valor, que 
submetem, em princípio, a um 
estudo contínuo de modo a po-
derem acompanhar as mudan-
ças e os progressos da socie-
dade contemporânea.
Como professores explicamos 
aos nossos alunos como fazer 
algo, encorajamo-los a aceitar 

factos ou princípios, fornece-
mos informações “acerca de” 
ou instruções “de como”. Le-
vamo-los a aprender ou com-
preender algo e induzimo-los, 
muitas vezes, a fazer “isto” mas 
não “aquilo”.
Mas a nossa arte não atraca 
por aqui, ou cairíamos no erro 
de embarcar os nossos alunos 
num conceito de educação 
tradicional, focada sobretudo 
no ensinamento, há tanto tem-
po démodé.
Ao ensinarmos, pretendemos 
produzir aprendizagem nos ou-
tros, baseados na convicção 
de que os outros têm falta de 
conhecimento ou que o co-
nhecimento que têm é apenas 
parcial ou falso, agindo com a 
intenção de preencher essa 
lacuna existente. 
Porém, enquanto professores, 
devemos ter consciência das 
opiniões dos nossos alunos 
acerca do que constitui o ensi-
namento, para que possamos 
ficar mais conscientes da nossa 
própria definição de ensinar, 
pois só assim poderemos orien-
tar os nossos alunos e promover 
a potencialização das suas 
aprendizagens, permitindo-lhes 
confiar plenamente nas suas 
capacidades.
O que é, então, educação?
“Educação é o que fica quando 
esquecemos  o que se aprendeu 
na escola”. Albert Einstein
O objetivo da educação não é o 
ensinamento nem os bons resul-
tados, mas sim a aprendizagem, 
o aprender a aprender. Há várias 
maneiras de aprender e, ensinar, 
é apenas uma delas!
Educar é portanto um meio, um 
incentivo, a libertação que su-

pera sempre o ato de ensinar. 
Como educadores, transmitimos 
e promovemos valores e regras 
de conduta, educamos os nos-
sos alunos para a autonomia, 
para a cidadania e aceitação da 
diferença e contribuímos para o 
desenvolvimento das suas fa-
culdades físicas, intelectuais, 
morais e sociais. 
Educar é iluminar, inspirar, 
aconselhar, guiar e estimular o 
espírito crítico dos nossos alu-
nos, sem cair na doutrina. É 
desobstruir “o caminho” e pre-
pará-los para a participação e 
colaboração ativa na constru-
ção de um futuro em que a 
promessa é a da benevolência 
e compaixão.
Como educadores, a nossa mis-
são passa também pela valoriza-
ção de conhecimentos prévios e 
vivências pessoais dos nossos 
alunos, de modo a contribuir 
para o desenvolvimento de 
competências sólidas que os 
acompanhem até à fase adulta.
As diferenças entre ensinar e 
educar são, por isso, altamente 
significativas. Mas altamente 
significativo é também o papel 
da família como ponto de parti-
da para a incorporação de valo-
res (incontestavelmente relacio-
nados com a cultura da socie-
dade e meios de comunicação).
Estamos permanente a educar e 
a ser educados, a ensinar e ser 
ensinados. Quando se educa, 
também se ensina (e vice versa) 
e, tal como se educa na escola, 
também se ensina na família.
Caminhemos por isso, pais e 
professores, semeando valores, 
pois sem educação o ensino é 
simplesmente impossível.

ENSINAR PORTUGUÊS NO RUIC

Ensinar ou Educar em Português?



Prof. Doutor João Costa, 
Linguista da FCSH, UNL

As formas de tratamento são 
um traço difícil nas línguas, não 
só porque decorrem de con-
venções que são determinadas 
de forma diferenciada em lín-
guas distintas, mas também 
porque nem sempre o seu fun-
cionamento é óbvio. Tomemos 
o exemplo do português euro-
peu. As convenções não são 
nada simples. A todos já acon-
teceu não saber exatamente 
como tratar outra pessoa. 
Usamos o tu ou alternativas 
mais formais com pessoas e em 
situações que nem sempre se 
distinguem. Por exemplo, em 
determinados ambientes profis-
sionais todos se tratam por tu, 

enquanto noutros o tratamento 
por tu pressupõe alguma intimi-
dade. Isto significa que é abso-
lutamente necessário observar 
um pouco as regras de intera-
ção antes de começar a usar as 
formas de tratamento. Vale a 
pena ensinar que não se trata 
por tu, num primeiro contacto, 
pessoas mais velhas, que não 
se conhecem bem ou numa po-
sição hierárquica determinada, 
mas é também importante tor-
nar os aprendentes conscientes 
da necessidade de observar e 
refletir antes de utilizar. 

O uso das formas de tratamen-
to carece de explicitação num 
processo de aprendizagem 
(seja em língua estrangeira, seja 
na língua materna). Tomemos o 
caso de “você”. Dizemos que 
tratar por “você” é mais formal 
do que tratar por “tu”. No en-
tanto, isto não é totalmente 
verdade. É mais formal o uso 
do sujeito nulo do que do pro-
nome e, em contextos em que 
o uso da forma explícita é 
mesmo necessário (como na 

coordenação), deve usar-se o 
nome da pessoa ou alguma 
forma de tratamento como “o 
senhor”, “o professor” ou qual-
quer outro epíteto que substitua 
o nome. Estes usos são especí-
ficos de determinadas línguas. 
Numa comparação simples en-
tre o português europeu e o 
português brasileiro, podemos 
observar que “você” é informal 
e que o uso do nome próprio 
para tratar outra pessoa, como 
em “A Ana quer chá?” não é 
legítimo nesta variedade do 
português. De igual modo, 
numa comparação entre o por-
tuguês e o inglês, podemos ob-
servar que, nesta língua, o uso 
do primeiro nome é absoluta-
mente excluído num uso infor-
mal, o que não acontece em 
português.

Vemos, assim, que dominar as 
formas de tratamento requer 
ensino explícito, observação e 
treino. Crucialmente, parece-me 
que a consciência da variação 
pode ser uma chave para um 
ensino mais eficaz.
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Como tratar o outro?



Dr. Pedro Mendes, Psicólogo
pedro.g.n.mendes@gmail.com

Em 1934, no seu artigo “o desen-
volvimento da personalidade”, 
Carl Gustav Jung fez uma crítica 
feroz ao sistema educacional vi-
gente, afirmando peremptoria-
mente: “o nosso problema educa-
cional sofre de uma abordagem 
unilateral em que o foco está ape-
nas na criança a ser educada e de 
uma falta de ênfase no nível de 
educação do educador”. É uma 
afirmação ousada num tempo em 
que o educador adulto, pai ou 
professor, detinha toda a autori-
dade em relação ao frágil e passi-
vo educando. Mas ele continua... 
“qualquer pessoa que queira edu-
car precisa ele próprio de ser 
educado” e ainda “o tipo de 
aprendizagem ‘papageado’ dos 
livros ou o uso mecanizado de 
métodos que ainda hoje é prati-
cado, não é educação nem para a 
criança nem para o educador ”. 
Não consigo deixar de pensar que 
o “ainda hoje praticado” referia-se 
a 1934... não a 2012! 
Jung não se referia à educação 
formal nem aos certificados de 
habilitações que nos permitem 
legal ou moralmente ensinar ou 
que nos dão autoridade para opi-
nar acerca de educação. Ele refe-
ria-se ao desenvolvimento da per-
sonalidade dos educadores, à sua 
falta de autoconhecimento e ima-
turidade emocional. Provocatori-
amente, Jung afirma “eu suspeito 
que o atual entusiasmo da peda-
gogia e psicologia pela criança 
parte de uma falsa questão: em 
vez de falarmos da criança, deví-
amos falar da criança no adulto”. 
Sou um homem prático e acho 
que a psicologia ou pode ser apli-

cada ou não serve para nada. 
Face a estas afirmações de Jung, 
preciso de fazer este exercício: 
como me sinto ao ser confrontado 
com esta possível visão de mim 
como educador? Ponho-me em 
causa? Ponho a hipótese do meu 
fracasso como educador passar 
por mim em vez de culpar o sis-
tema, a escola, os alunos, os pais, 
os media, a adolescência?.... Em 
psicologia, chamamos a isto pro-
jeção. E que conteúdos são por 
nós projetados? Aqueles de que 
não temos consciência, ou de 
uma forma mais prática, aqueles 
que esquecemos ou preferimos 
não lembrar por nos terem sido 
particularmente dolorosos . Assim, 
às vezes, com a melhor das inten-
ções, podemos tentar ensinar e/
ou educar sem termos em conta o 
educando. Como assim? Vamos 
usar um exemplo do mesmo arti-
go em que Jung fala especifica-
mente dos pais: “... os pais assu-
mem a tarefa fanática de fazerem 
sempre o melhor pelos filhos e 
viverem exclusivamente para eles. 
Este ideal irrealista impede os pais 
de fazerem alguma coisa pelo seu 
próprio desenvolvimento, obri-
gando os seus filhos a engolir à 
força o seu ‘melhor’. Este ‘melhor’ 
acaba por ser o que os pais negli-
genciaram em si próprios. Assim, 

os filhos estão condenados a 
cumprir objetivos frustrados e são 
sobrecarregados com ambições 
que eles não puderam cumprir. 
Esses métodos e ideias apenas 
contribuem para monstruosidades 
educacionais”.
Jung alerta-nos para o facto de 
podermos escolher um determi-
nado rumo para o futuro dos nos-
sos filhos, prepararmos as aulas 

sempre de determinada maneira, 
usarmos sempre as mesmas re-
gras e estratégias, podendo não 
estar a pensar no nosso educan-
do, mas no rumo, regra ou estra-
tégia que me serve, que teria ser-
vido a ‘criança no meu adulto’...
Costumo usar a máxima que nada 
melhor que a realidade para dis-
solver uma fantasia. Uma técnica 
que podemos usar para perceber 
se estamos a projetar – pensando 
no que melhor me serve ou me faz 
mais sentido - ou a educar pen-
sando no nosso filho, aluno ou 
educando que nos é confiado, 
consiste em olhar para os resulta-
dos. 
Consecutivamente obtenho a 
mesma resposta defensiva por 
parte dos educandos, parecendo 
indiferentes ou mesmo rebelando-
se contra as minhas propostas? 
Não consigo obter qualquer tipo 
de mudança? Sinto que eles não 
me ouvem? Se calhar vale a pena 
pensar se não estou a tomar em 
conta o educando real e estou 
simplesmente a ensinar ou comu-
nicar da forma que me faz sentido 
e da qual eu aprenderia. Educar 
um Outro, totalmente diferente de 
mim – mesmo sendo meu filho – 
obriga-me primeiro a cuidar da 
minha criança interior que possi-
velmente ainda chora e grita por 

atenção, distraindo-me do edu-
cando que tenho a frente. Depois 
de já não ter medo de ser posto 
em causa, de achar que não tenho 
de saber tudo quanto me é per-
guntado, de não ter medo de errar 
e de voltar a tentar as vezes que 
for preciso, posso finalmente ouvir 
o que o outro me pede e necessi-
ta... e nessa altura educarei. Acei-
to o desafio? 
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Educar a criança no adulto

foto Thomas Hawk 
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Quem é?
Chamo- me Ricardina Pe-
derneira, nasci em Angola e 
tenho nacionalidade Portu-
guesa.

O que faz?
Sou Advogada e exerço a 
minha atividade  profissional 
aqui no Reino Unido onde 
tenho o meu escritório de 
advocacia. O meu escritório 
situa-se no concelho de 
Lambeth, uma zona onde 
está concentrada uma gran-
de comunidade de expres-
são Portuguesa. 

Fala português no seu tra-
balho?
Entre as várias áreas de ati-
vidade, o meu escritório ofe-
rece alguns serviços especí-
ficos de interesse à comuni-
dade Portuguesa  e como tal 
temos vários clientes que fa-
lam Português. Com estes 

clientes a língua de comuni-
cação é o Português, o que 
lhes oferece alguma confian-
ça nos serviços que procu-
ram. Temos  clientes que não 
falam Inglês, outros compre-
endem muito pouco e ainda 
há aqueles que falam perfei-
tamente o Inglês mas por ra-
zões culturais sentem-se 
mais à vontade para expor 
os seus problemas em Por-
tuguês, na medida em que se 
sentem mais compreendidos. 
Para alguns clientes particu-
lares escrevemos e aconse-
lhamos em Português. Rela-
tivamente a empresas ou so-
ciedades comerciais, faze-
mos pareceres jurídicos em 
Português. Correspondemo-
nos também com colegas 
advogados em Portugal e 
tribunais Portugueses. 
Para além de mim, tenho 
mais duas colegas que tam-
bém falam português, uma 
das quais é advogada habili-
tada a exercer em Portugal, 
precisamente para podermos 
dar respostas aos que solici-
tam os nossos serviços não 
só relativamente a matérias 
do fórum Inglês, mas como 
também assuntos em Portu-
gal.  

Em que circunstâncias fala 
português? Com quem?
Vivo na Inglaterra há quase 
15 anos e tenho 3  filhos. To-
dos os meus filhos falam e 
escrevem Português e no 
nosso seio familiar comuni-
camo-nos em Português. Os 
meus filhos estudaram   na 
Escola Portuguesa e fizeram 
os exames do GCSE e A le-
vels em Português. Isso foi 
uma mais valia já que foram 
admitidos para a universida-
de com mais uma cadeira, o 
Português. Uma das minhas 
filhas ensina Português para 
além de outras línguas.

Qual a sua língua das emo-
ções?
Tanto profiss ionalmente 
como na minha vida familiar 
ou nas minhas relações do 
dia a dia, a língua Portuguesa 
tem sido uma arma de gran-
de importância e tem contri-
buido imenso para o desen-
volvimento das minhas rela-
ções profissionais e inter-
pessoais. Culturalmente, 
mantém-me próxima dos 
meus valores e princípios 
que tento passar para as ge-
rações mais novas.

SER EM PORTUGUÊS, TRABALHAR EM INGLÊS

Depoimento de Ricardina Pederneira
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RECURSOS

Ler em Português, 
em todas as idades 

Sugestões por
Prof. Doutora Ana Margarida Ramos, 
Universidade de Aveiro

Sinopses por Teresa Dangerfield
As sugestões de leitura que apresentamos sāo 
de obras para várias idades e níveis de profici-
ência linguística. Sozinhos ou em família, a lei-
tura deve ser ao  gosto de cada um. E o tempo 
de leitura é sempre um tempo roubado. 

LIVROS INFANTIS

Contos de Grimm para Meninos Valentes

Alice Vieira e ilustrações de Carla Nazareth 
(2009), Oficina do Livro.

Tra ta-se de 
uma coletânea 
de contos dos 
i r m ã o s 
Grimm, alguns 
m e n o s c o-
n h e c i d o s e 
mais violen-
tos, e daí a 
opção do títu-
lo «para meni-
nos valentes», 
reescritos e 
r e c o n t a d o s 
por Alice Viei-
ra. Onde Está o Medo? Os Sapatos Estraga-
dos. São José e as Três Irmãs. Os Doze Cor-
vos. Onde Estão os Tolos deste Mundo? São 
estes os títulos dos contos que tratam temas 
como o medo, a morte, o abandono afetivo, 
trazendo para o convívio dos pequenos leito-
res textos esquecidos que ganham nova vida 
e novas possibilidades de leitura, convidando 

a descobrir a sabedoria que cada um deles 
tem para  dar!

Vamos contar 
um segredo... 
e outra história

António Torrado 
e ilustrações de 
Francisco Cu-
nha, (2009), Ci-
vilização.

Os segredos 
g u a rd a m - s e , 

mas este é um caso especial. Um caso fan-
tástico! Para o saber temos de ler. Ao ler a 
primeira história, ganha-se a segunda de 
brinde. Nela se conta a história de um rato 
que roía tudo à sua frente. São duas histórias 
para as primeiras leituras muito ilustradas e 
divertidas.

O Anel Mágico

António Mota e 
ilustrações de 
Rute Reimão, 
(2012)

É a história de 
um rapaz que 
v i v i a c o m a 
mãe num case-
bre muito velho. 
Eram muito po-
bres e  pouco 
ou nada havia 

para comer. Farto de tanta pobreza,  o rapaz 
despediu-se da mãe e resolveu ir correr mun-
do. Andou, andou, até que chegou a uma 
grande cidade e encontrou uma velhinha que 
subia uma rua carregando dois enormes bal-
des cheios de água com grande sofrimento. 
O rapaz teve pena dela e resolveu ajudá-la. 
Como agradecimento a velhinha ofereceu-lhe 
um cão, um gato e um anel mágico que o 
ajudaram a mudar de vida.
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RECURSOS
LIVROS JUVENIS

A Lebre e o Raminho de Salsa e Outras 
Histórias

Sara Monteiro e ilustrações de Pedro Brito, 
(2012, Caminho

Trata-se de um con-
junto de histórias que 
remetem  para ambi-
entes como o da Alice 
no País  das Maravi-
lhas  ou das fábulas 
tradicionais… mas 
que tratam de assun-
tos atuais e pertinen-
tes na vida de qual-
quer criança moder-
na, como o bullying 
(representado pela 
relação da Júlia e dos animais do bosque), as 
questões ecológicas ou o vegetarianismo.

O Galo que Nunca 
M a i s C a n t o u e 
Outras Histórias

Ana Saldanha  (2012), 
Caminho

Um conjunto de his-
tórias com persona-
gens como uma ara-
nha com ambições 
imperialistas, um coe-
lho atrevido que an-
dava sempre a sair da 

cartola, mesmo quando não devia, um galo 
que nunca mais cantou e outro que não era 
de Barcelos, uma carochinha que encontrou 
dez réis a varrer a cozinha, arranjou marido e 
juntos alugaram um T2 e também uma ovelha  
negra, negra, negra. Era uma vez... outra vez.

O Caderno Vermelho da Rapariga Karateca

Ana Pessoa e ilustrações de Bernardo Car-
valho (2012), Planeta Tangerina

Este livro fala de uma rapariga de 15 anos, 

chamada N, que poderia ser como todas as 
outras, mas não é… N pratica karaté e sonha 
um dia ser cinturão negro (isso e beijar o Ra-
ul). Um dia compra um caderno vermelho liso 
- que parece ter vida própria - onde passa a 
escrever o seu diário, registando vários acon-
tecimentos do seu dia-a-dia, questões “filo-
sóficas” de uma ado-
lescente (Deus e a reli-
gião; ser ou não ser 
românt ica; re lação 
com os adultos, etc.), 
e vários contos.
O Caderno Vermelho 
da Rapariga Karateca é 
a primeira obra de Ana 
Pessoa e venceu 
a última edição do 
prémio Branquinho da 
Fonseca. 

LIVROS PARA OS MAIS CRESCIDOS

Deixem passar o 
homem invisível

Rui Cardoso Mar-
tins (2009), Dom 
Quixote

Grande Prémio de 
Romance e Novela 
da APE/DGLB 2009

Trata-se da viagem, 
através de uma Lis-
boa subterrânea, de 
um homem, cego 
desde os 8 anos, e de um escuteiro, que, du-
rante uma grande enxurrada em Lisboa, caem 
numa caixa de esgoto aberta, junto da igreja 
de S. Sebastião da Pedreira. Enquanto cá 
fora tentam salvá-los, vivem uma terrível 
aventura, também cheia de entreajuda e 
cumplicidade.
Pelo meio surgem outras histórias, como a de 
um camaleão que não acertava na cor, e ou-
tras que tornam este livro aliciante.



Compreensão da Leitura
Nível de competência: A1 -  Ensino Básico
Proposta didática de Ana Cristina Silva
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Leia a seguinte história:
Era uma vez um rei
que tinha um enorme tesou-
ro:
esmeraldas, diamantes
e muitas moedas de ouro.

Uma fortuna guardada
merecia aplicação.
Ali, fechada num cofre
ainda chamava um ladrão.

- Que hei de eu fazer, digam 
lá? –
perguntou ele ao serão.
- Antes de me decidir
quero a vossa opinião.

A rainha então lhe disse:
- Podias comprar para mim
um palácio com dez torres 
e telhado de marfim.

A princesa sua filha
lhe  falou desta maneira:
- Quero mil metros de sedas
para levar à costureira.

E o príncipe real
não se conseguiu conter:
- Ó pai, dê-me um batalhão,
que eu gosto de combater.

O rei franziu o nariz,
não ficou nada contente.
Ele tinha outra ideia
há tempos na sua mente.

Ergueu um grande edifício,
forrou-o todo com estantes.
Mandou vir imensos livros
No dorso de elefantes.

Vieram livros de barco,
a cavalo, de camelo,
das terras quentes com sol,
das terras frias com gelo.

- Que lembrança tão maluca,
que não lembra a um careca,
ir gastar tanto dinheiro
assim, numa biblioteca!

Isto dizia a família
e diziam os vassalos.
- Ficar sentadinho a ler
no rabo até faz calos.

O rei não quis dar ouvidos
a gente tão ignorante,
tinha gosto de aprender
como se fosse um estudante.

Na nova biblioteca 
ganhou tal sabedoria 
que melhor rei neste mundo 
aposto que não havia.

Cheio de curiosidade, 
o povo desse país 
quis todo aprender a ler 
para lá meter o nariz.

Leu os livros de aventuras, 
de ciências naturais, 
os de banda desenhada, 
e ainda leu muitos mais.

Na biblioteca estudou, 
nela se fartou de rir, 
porque os livros também ser-
vem, 
afinal, para divertir.
Mas o pior foi que as traças, 
ao verem tal corropio, 
entraram na biblioteca, 

num dia cinzento e frio.

- Aqui é que se está bem! – 
disseram todas em coro. 
- Vamos comer os livrinhos 
encadernados em couro.

in  A Fada Palavrinha e o Gi-
gante das Bibliotecas, de Luí-
sa Ducla Soares, Livros Hori-
zonte
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Responde:

1. Assinala a frase correta:

 O texto está escrito em prosa.     O texto está escrito em poesia.

2 .Observa a capa do livro e preenche o quadro.

3. Liga as palavras que rimam.

Ladrão ●

Costureira ●

Elefantes ●

Gelo ●

Careca ●

Rir ●

Corrupio ●

Vida ●

Insetos ●

● Estantes

● Camelo

● Biblioteca

● Aplicação

● Maneira

● Objetos

● Inseticida

● Divertir

● Frio

!!!!!!!!!

Autor: 
________________________________________________

Título do livro: 
________________________________________________
________________________________________________

Ilustrador: 
________________________________________________
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4. Constrói uma rima à tua escolha com  palavras do exercício anterior.
Exemplo:
Que feliz estou com a minha costureira,
Que  me fez um vestido à maneira!

Tenta agora tu:
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

5. Decerto reparaste que a história não terminou. Quem serão esta fada Palavrinha e este gi-
gante que irão aparecer na história? Como te parece que irão resolver o problema das traças, 
que estão dispostas a comer todos os livros? Usa a tua imaginação e termina a história.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



Compreensão da leitura - Expressão escrita 
Nível de competência: B2, C1 - Ensino Secundário 

Proposta de atividade para alunos de GCSE, AS e A2
Produção Escrita

Existem algumas regras de ouro que deve ter presente quando produz um texto escrito. 

Regras de Ouro

1- Tipo de texto: 
Existem vários tipos de textos e é importante saber que cada tipo de texto tem as suas caracte-
rísticas próprias (formato, estrutura, nível de língua….). Assim, uma notícia de jornal não é igual 
a um texto de opinião, nem a estrutura de uma entrevista semelhante a um comentário, por 
exemplo. Será pois necessário decidir sobre o tipo de texto que se vai construir e conside-
rar os aspectos específicos desse mesmo texto.

2- Estrutura do texto:
Cada texto tem a sua estrutura própria. À exceção da entrevista ou de um outro tipo de texto 
mais específico, normalmente, uma produção escrita terá de ter uma estrutura tripartida em, 
pelo menos, três parágrafos: um de Introdução, um ou mais de Desenvolvimento e um de 
Conclusão. 

Na Introdução ( 2 a 3 linhas para um texto de 15 linhas), faz-se a primeira abordagem do 
tema, de caráter mais geral e que deixa perceber a importância do tema para quem escreve.

No Desenvolvimento (9 a 10 linhas para um texto de 15 linhas), dá-se a conhecer as ideias 
que temos sobre o tema, os pontos positivos e negativos, o que pensamos deste ou daquele 
ponto de vista, argumentos, etc...

Na Conclusão ( 2 a 3 linhas para um texto de 15 linhas), faz-se isso mesmo: conclui-se, reto-
ma-se as ideias do Desenvolvimento e reforça-se a posição que temos face ao tema sobre o 
qual refletimos.

3- Fases da produção:
Existem três fases  para a Produção de um texto que são essenciais: Planificação, Produção 
e Revisão.

Planificar um texto quer dizer que deve ter em conta aspetos como os referidos em 1 e 2. É 
muito importante pensar sobre o que vamos escrever: o que necessitamos, que tempos verbais 
vamos utilizar, o que vamos dizer, que ideias vamos introduzir, qual a extensão do texto (150 
palavras, 200, 300...), etc....

Produzir é, logicamente, o ato de escrever em si.

Rever um texto é fundamental. Há questões que nos devemos colocar: disse tudo o que tinha 
pensado? liguei bem as ideias através dos conetores do discurso? os tempos verbais  estão 
corretos? as minhas frases têm a ordem correta? E a pontuação? E a acentuação?...
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Observemos um exemplo de uma produção escrita de um exame de AS de 2010.

Section C: Writing
Recommended time for Section C: 1 hour
Responda a UMA das perguntas sobre UM dos temas nesta secção.
Escreva pelo menos 250 palavras. Recomendamos um máximo de 400 palavras.

TEMAS SOCIAIS

O MEIO AMBIENTE

Responda à pergunta 3 ou à pergunta 4. 

3. O indivíduo e o meio ambiente 

“É muito fácil dizer que você defende o meio ambiente. O que é muito mais difícil é fazer os  
sacrifícios necessários.” 

Você pensa que temos de fazer mais sacrifícios para proteger o meio ambiente? Ou acha que 
já fazemos o suficiente? 

4. A poluição: as causas, as consequências e as soluções. 

Recentemente, você presenciou um incidente importante de poluição. 

Escreva um diário para explicar por que razão aconteceu, quais foram os efeitos e como se 
pode evitar no futuro.  
Agora, preparemos a escrita. 

Planificação da escrita 1

Tipo de Texto  ________________________________________________________________

Característica a figurar na Produção  ______________________________________________
Extensão   ___________________________________________________________________

A quem se destina  ____________________________________________________________

Área temporal dominante  _______________________________________________________

Agora, liste as  ideias  que lhe ocorrem sobre o tema que escolheu. De seguida, ordene-as. A 
primeira deverá ser a mais geral e que o/a ajude a elaborar a introdução. As restantes integra-
rão o desenvolvimento. Aquela que lhe parecer incorporar uma solução ou uma consequência 
lógica do tema que desenvolveu fará parte da conclusão. Respeite o referido na regra de ouro 
nº 2, pegue na caneta e… mãos à obra! 
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!!!!!!!!!

Planif. da Escrita 2 Produção escrita

 _____________________

_______________________ 

 _____________________

_______________________ 

 _____________________

_______________________ 

 _____________________

_______________________ 

 _____________________

_______________________ 

 _____________________

_______________________ 

 _____________________

_______________________ 

 _____________________

_______________________ 

 _____________________

_______________________ 

 _____________________

_______________________ 

 _____________________

_______________________ 

 _____________________

_______________________ 

 _____________________

_______________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
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RESPOSTA AO PASSATEMPO ANTERIOR

ABOTOAR O PELETÓ = morrer, falecer, partir para o “além”.
ACABAR EM PIZZA = acordo denotando acertos corruptos sem punição a culpados, onde no final, 

todos festejam o resultado com pizza.
ACHAR CHIFRE NA (EM) CABEÇA DE CAVALO = procurar problemas, procurar o que não existe.

BABOZEIRA = lorota, conversa fiada.
BATER UMA XEPA = almoçar, fazer refeição.
DA UM ROLÉ = dar uma volta.

DEITAR COM AS GALINHAS = deitar cedo.
DESCASCANDO ABACAXI = resolvendo problemas.

ENFIAR A VIOLA NO SACO = se mandar, ir embora após levar bronca e ficar chateado.
FALAR ABROBRINHA = falar besteira, falar o que não deve.
FOI PRO BELELÉU = foi embora, acabou-se.

LAMBER SABÃO = sair fora, ficar quieto, acalmar-se.
MAIOR 71 = picareta, pessoa trambiqueira

MAIS PRÁ LÁ DI BAGUIDÁ = distante, longe, desatento, bêbado.
MARIA GASOLINA = mulher que não agüenta vê homem com carro novo.
MOSTRAR COM QUANTOS PAUS SE FAZ UMA CANOA = provar que é bom.

NA HORA DO PEGA PRA CAPÁ = perigo, risco, momento decisivo.
NÃO SEI SE CASO OU SE COMPRO UMA BICICLETA = dúvida.

PASSAR A MÃO = furtar, roubar.
PISTA DE AEROPORTO = calvo, careca, sem cabelo.
QUEBRANDO O GALHO = fazendo remendo, ajudando, contribuindo por pouco tempo, consertando 

provisoriamente.
SE EU ME LEMBRAR VOCÊ ME ESQUECE = fato sem importância.

SER PEGO COM AS CALÇAS NAS MÃOS = pego de surpresa, surpreendido.



PASSATEMPO DE NOVEMBRO:

Tente encontrar o maior número de palavras formadas a partir dos seguintes sufixos e 
descubra quais os campos (profissões, lugares, etc.) em que são usadas, assim como a sua 
produtividade no português. 

SUFIXO EXEMPLO:
-ança e -ância Matança

-ano Romano
-ário Diário 

-eiró/-eira Banqueira 
-cundo Verecundo 

-eno Chileno 
-ino Londrino 
-ivo Nutritivo 
-vo Bravio 
-ura Usura
-sor Absorsor   
-tor Apicultor 

-ático Acrobático 
-ato Anonimato 
-ado Doutorado 
-áceo Rosáceo 
-âneo Instantâneo 

-bundo Furibundo 
-ório Casório 

16

PORTUGUÊS BEM CUIDADO

DE ACORDO COM O ACORDO

! ! MUDAM                                                            ! ! NÃO MUDAM

! co-dependente PASSA A  codependente! ! ! Anti-herói

! contra-indicação PASSA A  contraindicação! ! ! Contra-ataque
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