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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Educação Básica 

 

Unidade Curricular: 9853348  - Aprendizagem e Ensino da Língua Portuguesa 

Ano 3 Semestre 6 Área CNAEF: 143/144 ECTS: 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) 

125       55                         5       65 

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

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

.O aluno deverá ser capaz de: 

-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 auto-formação permanente, a partir de experiências vivenciadas; 

-ensaiar percursos pedagógicos que, partindo do conhecimento dos alunos, promovam circuitos funcionais de comunicação; 

-produzir materiais que estimulem trocas interactivas entre as crianças ou entre as crianças e os adultos como via para gerar 
progressos conceptuais. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

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

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. 

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 

Esta unidade curricular visa consciencializar o futuro educador, através de uma reflexão profunda, para uma visão renovadora 
da Didáctica 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. 

No cumprimento do DL n.º 43/2007 art. 15º, esta Unidade Curricular surge no âmbito da Formação em Didáticas Específicas. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
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Trabalhos escritos e/ou orais, individuais e/ou coletivos, de acordo com ponderações a serem definidas pontualmente e de 
acordo com o Regulamento Escolar Interno. 

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, ao DL 43/2007 de 22 de 
Fevereiro e às especificidades desta Unidade Curricular, 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 

A avaliação revestirá as formas de auto e hetero-avaliação. A nível individual, os alunos serão avaliados por uma frequência 
e/ou relatório(s) e de acordo com o Regulamento Escolar Interno. 
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