
Escola Superior de Educação 
Descritor Didática do Português 

Nível de ciclo de estudos: 

Licenciatura 
Curso: Educação Básica 
         

Unidade Curricular:  Código(s)DaUC - Didática do Português 

 

Ano 3 Semestre 2 Área CNAEF: 143/144 ECTS: 5,0 

 

Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória Modo de Ensino: Presencial Língua de Trabalho: Português 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Bárbara da Conceição Rala Esparteiro 

TEMPO DE RABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 
Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 

(TP) 

Ensino 
Prático e 

Laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 

(OT) 
Outra 

    125                 55                                                                5                    65           

 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 
 

-Conhecer os resultados da investigação mais recente sobre a leitura, a escrita, a oralidade e o conhecimento 
explícito da língua;  
-Identificar as representações infantis acerca das características do sistema escrito e das funções da leitura;  
-Refletir criticamente sobre o ensino da gramática;  
-Conceber e aplicar instrumentos de avaliação;  
-Criar uma atitude reflexiva e de autoformação permanente, a partir de experiências vivenciadas;  
- Conceber percursos pedagógicos que, partindo do conhecimento dos alunos, promovam circuitos funcionais de 
comunicação;  

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Aprendizagem e ensino da escrita: processo de escrita; perspetivas sobre o ensino-aprendizagem da 
expressão escrita; questões de avaliação.  

2. Aprendizagem e ensino da leitura: requisitos para aprender a ler – componentes da competência de leitura 
e comportamentos emergentes de leitura; modelos de leitura e metodologias; compreensão leitora; questões 
de avaliação.  

3. Aprendizagem e ensino da comunicação oral: ouvir e falar em contextos de interação verbal diversos; 
questões de avaliação Aprendizagem e ensino do funcionamento da língua: conhecimento explícito sobre a 
gramática do Português. 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1. Aprendizagem e ensino da escrita: 

processo de escrita; perspetivas sobre o 
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ensino-aprendizagem da expressão escrita; 

questões de avaliação.  

-Conhecer os resultados da investigação mais 

recente sobre a leitura, a escrita, a oralidade e o 

conhecimento explícito da língua;  

 

 

 

-Identificar as representações infantis acerca das 

características do sistema escrito e das funções 

da leitura;  

-Refletir criticamente sobre o ensino da 

gramática;  

-Conceber e aplicar instrumentos de avaliação;  

-Criar uma atitude reflexiva e de autoformação 

permanente, a partir de experiências 

vivenciadas;  

Conceber percursos pedagógicos que, partindo 

do conhecimento dos alunos, promovam 

circuitos funcionais de comunicação;  

2. Aprendizagem e ensino da leitura: 

requisitos para aprender a ler – componentes 

da competência de leitura e comportamentos 

emergentes de leitura; modelos de leitura e 

metodologias; compreensão leitora; questões 

de avaliação.  

3. Aprendizagem e ensino da 

comunicação oral: ouvir e falar em contextos 

de interação verbal diversos; questões de 

avaliação Aprendizagem e ensino do 

funcionamento da língua: conhecimento 

explícito sobre a gramática do Português. 

 

A demonstração da coerência entre objetivos e conteúdos não se consegue com a apresentação gráfica que tem, 

pois assim todos os conteúdos valem em simultâneo para todos os objetivos. 

 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Esta unidade curricular visa consciencializar o futuro educador, através de uma reflexão profunda, para uma visão 
renovadora da Didática do Português, permitindo-lhe fundamentar as suas opções metodológicas, e, 
privilegiando uma pedagogia experimental, apostar numa integração de práticas que impliquem desenvolver 
capacidades dos domínios da oralidade, leitura, escrita e gramática. 

A avaliação contemplará Testes escritos individuais e apresentação/reflexão de trabalhos teórico-prático 

 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

Atendendo às especificidades desta Unidade Curricular, as metodologias utilizadas privilegiam uma componente 
científica do ensino, que vai ao encontro dos objetivos definidos numa perspetiva didática, garantindo a 
aplicabilidade destes conceitos no contexto da futura atividade profissional destes alunos.  

Considerando que este grupo de profissionais constituirá um dos pilares fundamentais da formação das novas 
gerações, estas metodologias pretendem ainda dotar estes alunos de competência ao nível de espírito 
crítico e de autonomia, que suscitem o gosto e a necessidade permanente de atualização através da 
formação ao longo da vida. 
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MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

 

 Os instrumentos de avaliação utilizados serão: trabalhos de grupo, individuais, portefólios, projeto de 

grupo, devidamente contextualizados no âmbito do Regulamento Escolar dos cursos do 1.º ciclo, em vigor 

no IPBeja. 

 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

 

Amor, E. (2004). Littera - Escrita, Reescrita. Avaliação um projecto integrado de ensino e aprendizagem do 
Português. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.  

Arends, R. I. (1997). APRENDER A ENSINAR. McGraw-Hill de Portugal: Alfragide. 
Carvalho, A. (2011). Aprendizagem da Leitura Processos Cognitivos, Avaliação e Intervenção. Editora PsicoSoma: 

Viseu. 
Azevedo, F. (org.) (2006). Língua Materna e Literatura Infantil. Lisboa/Porto: Lidel.  
Pereira, L. A. & e Azevedo, F. (2005). Como abordar... a escrita no 1º ciclo do Ensino Básico. Porto: Areal Editores 

RIGOLET, S. (.2006). Para uma aquisição precoce e optimizada da linguagem. Porto: Porto Editora: 2ª ed. 
revista e ampliada  

Pinto, M. G. (2017). Nos bastidores da iniciação à entrada no mundo da escrita. Centro de linguística da Universidade 
do Porto: Porto. 

Sim-Sim, I. (2004). Avaliação da linguagem oral. Um contributo para o conhecimento do desenvolvimento linguístico 
das crianças portuguesas. Lisboa: F. C. Gulbenkian  

Sim-Sim, I. (org.) (2001). A formação para o ensino da língua portuguesa na educação pré-escolar e no 1º ciclo do 
ensino básico. Porto: Porto Editora/INAFOP  

Sim-Sim, I. (2006). Ler e Ensinar a Ler. Porto: Edições ASA  
Viana, F. & Teixeira, M. (2002). Aprender a Ler. Da Aprendizagem Informal à Aprendizagem Formal 

 

http://www.dge.mec.pt/ocepe/node/1  (Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar) 
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/EInfancia/documentos/linguagem_comunicacao_jardi

m_infancia.pdf  (Linguagem e Comunicação no Jardim-de-Infância) 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/EInfancia/documentos/a_descoberta_da_escrita.pdf  (À 

Descoberta da escrita) 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Metas/Portugues/pmcpeb_julho_2015.pdf  

(Programa de Português do Ensino Básico) 
http://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alun

os.pdf (Perfil do aluno à saída do ensino básico) 
http://www.dge.mec.pt/portugues   (documentos de apoio a docentes) 
http://www.dge.mec.pt/materiais-didaticos-elaborados-no-ambito-do-pnep   (materiais Programa 

Nacional de Ensino do Português para o 1.º Ciclo – PNEP - 2006) 
http://pnl2027.gov.pt/np4/livrospnl?cat_livrospnl=catalogo_blx  (Plano Nacional de Leitura) 
https://www.revistas.usp.br/reaa/article/viewFile/11461/13229  (O pensamento de Emília Ferreiro 

sobre alfabetização) 
http://editorarealize.com.br/revistas/fiped/trabalhos/Modalidade_2datahora_25_05_2014_18_21

_22_idinscrito_449_1fe05d4003b758754f391f52f0020681.pdf  (O PROCESSO DE 

http://www.dge.mec.pt/ocepe/node/1
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/EInfancia/documentos/linguagem_comunicacao_jardim_infancia.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/EInfancia/documentos/linguagem_comunicacao_jardim_infancia.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/EInfancia/documentos/a_descoberta_da_escrita.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Metas/Portugues/pmcpeb_julho_2015.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
http://www.dge.mec.pt/portugues
http://www.dge.mec.pt/materiais-didaticos-elaborados-no-ambito-do-pnep
http://pnl2027.gov.pt/np4/livrospnl?cat_livrospnl=catalogo_blx
https://www.revistas.usp.br/reaa/article/viewFile/11461/13229
http://editorarealize.com.br/revistas/fiped/trabalhos/Modalidade_2datahora_25_05_2014_18_21_22_idinscrito_449_1fe05d4003b758754f391f52f0020681.pdf
http://editorarealize.com.br/revistas/fiped/trabalhos/Modalidade_2datahora_25_05_2014_18_21_22_idinscrito_449_1fe05d4003b758754f391f52f0020681.pdf
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AQUISIÇÃO DA LINGUA ESCRITA: FUNDAMENTADO EM EMILIA FERREIRO E ANA 
TEBEROSKY) 

http://iave.pt/index.php/iave/instrumentos-de-gestao-do-iave    (IAVE - PIRLS e ePIRLS) 
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