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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Educação Básica 

 

Unidade Curricular: 9853322   -  
Nome da UC - Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem/TA  –  

Ano 2 Semestre 3 Área CNAEF: 223 ECTS: 6,5 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Bárbara Esparteiro 

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       70                         5       87,5 

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

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

1. Conhecer as bases biológicas para a aquisição da linguagem; 

2. Identificar as condições essenciais para o sucesso das situações comunicativas; 

3. Relacionar o crescimento linguístico da criança com o alargamento do núcleo de socialização; 

4 .Identificar as representações infantis acerca das características do sistema escrito e das funções da leitura; 

5. Conhecer os corpora da Literatura Infantojuvenil, numa perspetiva diacrónica e relativamente à contemporaneidade; 

6. Conhecer os diversos géneros literários, bem como os seus contextos de produção e de receção; 

7. Analisar textos pertencentes à Literatura Infantojuvenil. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Bases biológicas para a aquisição da linguagem; 

2. Processos linguísticos na aquisição e no desenvolvimento da linguagem: aspetos fonológicos, lexicais, morfossintáticos, 
semânticos e pragmáticos; 

3. Implicações dos processos linguísticos envolvidos na aquisição e no desenvolvimento da linguagem na aprendizagem 
(educação pré-escolar e 1º e 2º ciclos do ensino básico). 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Esta unidade curricular pretende reflectir sobre as teorias de aprendizagem, compreensão e produção da linguagem e 
aprofundar os conhecimentos acerca das dificuldades que as crianças em idade escolar apresentam no âmbito da compreensão 
e produção de linguagem oral e escrita. 

No cumprimento do DL n.º 43/2007 art. 15º, esta Unidade Curricular surge no âmbito da Formação na Área da Docência, 
integrando os 30 créditos mínimos de formação na área de docência para ingresso no ciclo de estudos conducente ao grau de 
mestre, necessários para a habilitação para a  docência. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Exposição de temas, metodologias ativas baseadas em pesquisas online e momentos de debate de situações de aprendizagem 
no pré-escolar e ainda a investigação no âmbito dos temas abordados. 
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DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

Atendendo à regulamentação do perfil do Educador de Infância e do Professor do 1.º e 2.º ciclos e às especificidades desta 
Unidade Curricular, 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 

Testes e trabalhos de acordo com o Guia de Funcionamento da UC. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 
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Duarte, I. (2008). O Conhecimento da Língua: Desenvolver a Consciência Linguística. Lisboa: M.E. Direção Geral de Inovação e 
de Desenvolvimento Curricular (PNEP) 

Duarte, I. (2011). O Conhecimento da Língua: Desenvolver a Consciência Lexical. Lisboa: M.E. Direção Geral de Inovação e de 
Desenvolvimento Curricular (PNEP) 

Freitas, M. J. e outros (2007). O Conhecimento da Língua: Desenvolver a Consciência Fonológica . Lisboa: M.E. Direção Geral 
de Inovação e de Desenvolvimento Curricular (PNEP) 

Gonçalves, F. e outros (2011). O Conhecimento da Língua: Percursos de Desenvolvimento. Lisboa: M.E. Direção Geral de 
Inovação e de Desenvolvimento Curricular (PNEP) 

Mata, L. (2008). A Descoberta da Escrita. Lisboa: M.E. Direção Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular 

Sim-Sim, I. (2008). Linguagem e Comunicação no jardim de infância. Lisboa: M.E. Direção Geral de Inovação e de 
Desenvolvimento Curricular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano letivo de entrada em vigor: 2011/2012 | Data de aprovação em Conselho Técnico-Científico: 2015-09-01 


