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OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 
 

1. Desenvolver a competência comunicativa oral / escrita nos aspetos gramaticais, pragmáticos, 

discursivo-textuais, sociolinguísticos e metalinguísticos com aprofundamento do respetivo 

desempenho. 

2. Refletir sobre os processos envolvidos na comunicação e interação verbal. 

3. Exercitar as capacidades de interpretação e/ou produção de um corpus diversificado de textos. 

4. Aplicar o saber fazer linguístico à atividade de futuros agentes de ensino do português. 

5. Alicerçar uma atitude crítica, cientificamente fundamentada, perante o português 

contemporâneo. 
 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 

Parte 1 

1. Aspetos introdutórios ao estudo da linguagem verbal: conhecimento e uso da língua; usos primário e 

secundário; universais linguísticos; gramática descritiva e gramática prescritiva. O Português enquanto 

língua materna ao longo da escolaridade básica. Variação linguística. 

2. Pragmática: uso da língua em contexto situacional, princípios que guiam o uso da língua; falantes e suas 

competências. 

3. Fonética e fonologia: os sons e os modelos sonoros da língua. Descrição e classificação dos sons da fala, 

segmentos fonológicos, processos fonológicos, aspetos prosódicos, a sílaba. 

Parte 2 

4. Processo de escrita: planificação, textualização e revisão. Coerência e coesão textuais. Tipologia 

diversificada de textos: texto narrativo. 
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5. O oral e o escrito: especificidades de cada um dos modos. Ortografia e pontuação 

 
 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
 

Parte 1 

1. Aspetos introdutórios ao estudo da linguagem verbal: conhecimento e uso da língua; usos primário e 

secundário; universais linguísticos; gramática descritiva e gramática prescritiva. O Português enquanto 

língua materna ao longo da escolaridade básica. Variação linguística. (obj. 1, 4 e 5) 

2. Pragmática: uso da língua em contexto situacional, princípios que guiam o uso da língua; falantes e suas 

competências. (obj. 1 e 2) 

3. Fonética e fonologia: os sons e os modelos sonoros da língua. Descrição e classificação dos sons da fala, 

segmentos fonológicos, processos fonológicos, aspetos prosódicos, a sílaba. (obj. 5) 

Parte 2 

4. Processo de escrita: planificação, textualização e revisão. Coerência e coesão textuais. Tipologia 

diversificada de textos: texto narrativo. (obj. 3 e 4) 

5. O oral e o escrito: especificidades de cada um dos modos. Ortografia e pontuação. (obj. 3) 
 
 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
 

Privilegia-se a realização sistemática de tarefas de natureza teórico-prática, alicerçadas em meta-reflexão 

sobre questões de natureza linguística e em pesquisa bibliográfica 
 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 
 

As metodologias utilizadas privilegiam uma componente científica do ensino, não descurando uma 

vertente didática que garanta 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. 
 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 
 

 Avaliação contínua: trabalho de grupo escrito com apresentação oral e teste escrito. 

A não realização do trabalho remete para o regime de avaliação por exame (100%). 
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