
Página 1 de 2 

 
 

 Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Educação Básica 

 
 

Unidade Curricular: 9853314 – Português II 

Ano 1 Semestre 2 Área CNAEF: 223 ECTS: 6,5 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Maria do Sameiro Pinheiro Pedro Masseno 

TEMPO DE TRABALHO 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 
 (O) 

162,5       90                                     72,5 

 
Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Reflectir sobre os processos envolvidos na comunicação e interacção verbal. 

Desenvolver a competência comunicativa oral / escrita nos aspectos gramaticais, pragmáticos, discursivo- textuais, 
sociolinguísticos e metalinguísticos, com aprofundamento do respectivo desempenho. 

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

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

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

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Parte 1 

1. Morfologia: o conhecimento das palavras: palavra e constituinte de palavra, flexão, formação de novas palavras, relações 
associativas, campos semânticos e famílias de palavras. 2. Sintaxe: intuições sobre a estrutura das combinações de palavras, 
categorias sintáticas, relações gramaticais e processos de concordância, ordem de palavras, frases simples e frases complexas. 
3. Semântica: a interpretação das expressões linguísticas. Relações semânticas entre proposições e propriedades semânticas, 
referência e sentido, tempo e aspeto, independência vs dependência referencial. 

Parte 2 

1. Tipologia diversificada de textos e processo de escrita: planificação, textualização e revisão. Coerência e coesão textuais. 
Tipologia diversificada de textos: expositivo, argumentativo, instrucional. 2. 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 

Esta Unidade Curricular visa aprofundar os conhecimentos do aluno a nível linguístico. De carácter eminentemente prático, 
privilegia a aplicação dos conceitos sobre o funcionamento da Gramática da língua, nas suas diversas componentes, às 
necessidades inerentes ao desempenho do futuro profissional de educação básica. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Privilegia-se a realização sistemática de tarefas de natureza prática, alicerçadas em meta-reflexão sobre questões de natureza 
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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 didáctica 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 actualização através da formação ao longo da vida. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Elementos de avaliação definidos anualmente pelo docente/júri da UC, de acordo com as modalidades previstas no 
Regulamento Escolar Interno, e especificados no Guia de Funcionamento da UC. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Obrigatória: 

BARBEIRO,L. F., e PEREIRA, L. A. (2007). O Ensino da Escrita: A Dimensão Textual. Lisboa: DGIDC.  

DUARTE, I. (2000). Língua portuguesa. Instrumentos de análise. Lisboa: Universidade Aberta. 

FROMKIN, V., & RODMAN, R (1993). Introdução à linguagem (trad.). Coimbra: Livraria Almedina. 

LIMA, J.P. (2006). O Essencial sobre Língua Portuguesa: Pragmática Linguística. Lisboa: Caminho. 

Complementar: 

CUNHA, C., e CINTRA. L. (1984). Nova gramática do português contemporâneo. Lisboa: Edições João Sá da Costa. 

FARIA, I.H., et al. (Org.) (1996). Introdução à linguística geral e portuguesa. Lisboa: Caminho. 

FREITAS, M.J., ALVES, D., e COSTA, T. (2007). O Conhecimento da Língua: Desenvolver a consciência fonológica. Lisboa: 
DGIDC. 

MATEUS, M.H.M., et al. (2005). Gramática da língua portuguesa (6ª ed.). Lisboa: Caminho. 

MATEUS, M.H.M., e VILLALVA, A. (2006). O essencial sobre linguística. Lisboa: Caminho. 
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